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NÓS
SOMOS
e nossas 
BASES

O Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais - 
IPCCIC, organização privada sem fins lucrativos, constituído em 06 de 
novembro de 2012 e registrado em março de 2013, reúne pesquisa-
dores de várias áreas, entre as quais: história, geografia, arquitetura, 
economia, administração, geografia, comunicação, educação, artes, 
psicologia, meio ambiente, jornalismo, direito e engenharia. A entidade 
estuda e diagnostica a realidade das cidades paulistas. Seu objetivo é 
programar ações integradas entre sociedade e poder público, visando 
tornar as localidades lugares criativos, a partir das suas referências 
culturais.
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Figura 1: Quem somos
Fonte: IPCCIC 2016

O IPCCIC iniciou suas ações com foco na Economia Criativa. Contudo, com o aprofunda-
mento do seu trabalho, avançou ao propor atividades estruturantes alicerçadas nas identidades 
culturais das localidades, entendidas como matéria-prima para a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades em várias áreas, excedendo o tradicional campo da Economia Criativa. O Insti-
tuto aplica sua própria Tecnologia Social para reconhecer as potencialidades de um município e, 
ao criar projetos que as potencialize, contribui com o planejamento que visa à gestão harmônica 
e integrada das cidades.

Inicialmente, o Instituto partiu de uma ideia de Cidade Criativa, pensada a partir do trinô-
mio: inovação, conectividade e cultura. Essa noção compreende o lugar como aquele que 
promove o seu desenvolvimento visando à qualidade de vida da sua população e à articulação 
de novos arranjos de governança, tendo como mola propulsora a criatividade, que abre as portas 
para novas soluções, profissões e propostas de planejamento urbano. Em resumo, a cidade deve 
ser capaz de inovar em variadas dimensões: a científica e a tecnológica, a econômica, a ambiental 
e a social (REIS, 2015). 

Mas, o IPCCIC foi além. Compreendeu que não é possível ser criativo em uma cidade que 
não oferece as condições essenciais para a vida em comum. Dessa forma, passou a defender 
projetos de gestão a partir das identidades, representadas na diversidade das expressões 
culturais, como o caminho para a transformação da cidade-mercadoria, na qual predomina o 
interesse do capital, em cidade-humana, que coloca o ser humano em primeiro lugar.

O reconhecimento e a valorização das identidades, como abordagem endógena, torna-se 
o meio para evitar que as cidades continuem a ser construídas a partir dos interesses do capital e 
em detrimento das pessoas. Esse estreito relacionamento entre o capital e os processos de 
construção dos centros urbanos, interdita a efetivação do direito à cidade, impedindo que o ser 
humano seja a prioridade, o protagonista do local construído por ele.

Rodolfo Torres e a Chefe do Departamento de Cultura do BNDES, Luciane Gorgulho, em 
seus textos para o livro “Cidades em transformação” (SHLUGER; DANOWSKI, 2014), tratam da 
necessidade de reconhecimento da herança cultural como estímulo ao desenvolvimento. 
Acreditam na restituição da sua função social, por meio da sua integração às práticas cotidianas 
nos centros urbanos. 

Isso significa que olhar para a cidade pelas lentes das culturas nela presentes restaura o seu 
significado, fazendo dela o resultado da construção e da vivência coletivas. O caminho torna-se a 
vida em comunidade, gerando a possibilidade do bem viver para todos. O que se discute é a 
criação de ferramentas que transformem a percepção fragmentada de cidade, responsável por 
expulsar os mais pobres para locais distantes, em função de não possuírem meios para acessar os 
melhores espaços e condições mínimas de uma vida digna (HARVEY, 2012).

 Para Lefébvre (2001), a cidade é grande laboratório do Homem. Com escalas colossais e 
isolada completamente da natureza, a cidade se divide em três dimensões: a simbólica (os monu-
mentos, como também os vazios, praças e avenidas, simbolizam o cosmo, o mundo, a sociedade 
ou simplesmente o Estado); a paradigmática (implica e mostram oposições, as partes interna e 
externa, o centro e a periferia, o integrado à sociedade urbana e o não integrado) e a sintagmáti-
ca (ligação dos elementos, articulação das isotopias e das heterotopias).

No bojo dessa discussão, que inclui a reflexão sobre cidades sustentáveis, Harvey (2012) 
molda o termo “cidades rebeldes”. Essa seria a capacidade de resposta que as grandes 
metrópoles estão assumindo, em função da limitação do capital em oferecer melhores alternati-
vas de vida para muitas pessoas que, descontentes, articulam movimentos, envolvendo grupos 
em defesa dos direitos sociais. 

O autor expressa a convicção de que a qualidade de vida em uma cidade, frequentemente 
é algo definido por seus habitantes, sua forma de vida, seu modo de ser. Para que isso se torne 
único, o capital depende da inventividade de uma população, pois ele, o capital, tende a ser 
homogeneizante, enquanto as pessoas frequentemente fazem o diferencial, produzem atrações 
únicas. Isso significa que os movimentos populares podem ter espaço para florescer, para tentar 
definir alguma coisa que é radicalmente diferente.

Outro importante movimento localizado e incorporado no estudo com o objetivo de 
embasar o campo das análises, geradas a partir do olhar sobre a realidade escolhida, diz respeito 
às discussões sobre a política da terceira via, que acumula nos últimos anos um debate ampliado 
sobre o tema.

A base do projeto da Terceira Via é a crença de que uma economia e uma sociedade fortes 
se revigoram mutuamente e se constituem como uma boa política para o desenvolvimento 
global. Diz respeito à capacidade de oferecer uma resposta frente às principais mudanças que 
afetaram o mundo nas últimas décadas: a globalização; a emergência do conhecimento e as 
profundas mudanças de vida cotidiana das pessoas (individualismo, inserção da mulher no mer-
cado de trabalho, dentre outros fatores). 

A discussão permeia um novo contrato social, a reforma do Estado e do governo, a erradi-
cação da corrupção e o combate à apatia política das pessoas. Assim, a política da terceira via tem 
como proposta uma mudança estrutural no que tange:

• a reforma do governo municipal, estadual e do Estado é alta prioridade;
• o Estado não deve dominar nem o mercado, nem a sociedade civil, embora precise 
regular e intervir em ambos;
• a compreensão do papel central da sociedade civil está dada com nível de desenvolvi-
mento que possa produzir um governo em bom funcionamento e um sistema de mer-
cado efetivo;
• um novo contrato social vinculado a direitos e a responsabilidades;
• não renunciar ao objetivo de criar uma sociedade mais igualitária;
• a criação de uma economia dinâmica, mas de pleno emprego como uma meta factív-
el nas sociedades desenvolvidas;
• as políticas sociais e econômicas precisam estar conectadas;
• a reforma do Estado e do bem-estar-social que acompanhe as mudanças;
• políticas ativas que sejam capazes de combater o crime aqui e agora, bem como no 
longo prazo;
• elaboração de políticas capazes de lidar com a crise ambiental;
• estabelecimento de um arcabouço efetivo de capitalismo responsável (GIDDENS, 
2007, p.21-32).

Tomando como base essas reflexões sobre culturas e cidades, bem como os resultados dos 
diagnósticos sobre a realidade ribeirãopretana, realizados pela equipe transdisciplinar do IPCCIC, 
o grupo avançou e organizou a sua própria proposta de Cidade Criativa com base estruturada na 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões foram consideradas essenciais para a construção de 
lugares criativos:

(1) decisões devem ser tomadas a partir do ser humano, não das instituições; 
(2) relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade precisam ser construídas;
(3) promoção da vida em comunidade; 
(4) transformação do morador-usuário em cidadão-cocriador; 
(5) relações entre o Ser humano e o Ambiente devem ser religadas como caminho
       para a sustentabilidade;
(6) conscientização pela educação em suas múltiplas formas.

Ao final, essas dimensões só resultam em um projeto integrado de Cidade-humana se o 
Amor, como atitude pedagógica, for o alicerce de todas as ações.
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Isso significa que olhar para a cidade pelas lentes das culturas nela presentes restaura o seu 
significado, fazendo dela o resultado da construção e da vivência coletivas. O caminho torna-se a 
vida em comunidade, gerando a possibilidade do bem viver para todos. O que se discute é a 
criação de ferramentas que transformem a percepção fragmentada de cidade, responsável por 
expulsar os mais pobres para locais distantes, em função de não possuírem meios para acessar os 
melhores espaços e condições mínimas de uma vida digna (HARVEY, 2012).

 Para Lefébvre (2001), a cidade é grande laboratório do Homem. Com escalas colossais e 
isolada completamente da natureza, a cidade se divide em três dimensões: a simbólica (os monu-
mentos, como também os vazios, praças e avenidas, simbolizam o cosmo, o mundo, a sociedade 
ou simplesmente o Estado); a paradigmática (implica e mostram oposições, as partes interna e 
externa, o centro e a periferia, o integrado à sociedade urbana e o não integrado) e a sintagmáti-
ca (ligação dos elementos, articulação das isotopias e das heterotopias).

No bojo dessa discussão, que inclui a reflexão sobre cidades sustentáveis, Harvey (2012) 
molda o termo “cidades rebeldes”. Essa seria a capacidade de resposta que as grandes 
metrópoles estão assumindo, em função da limitação do capital em oferecer melhores alternati-
vas de vida para muitas pessoas que, descontentes, articulam movimentos, envolvendo grupos 
em defesa dos direitos sociais. 

O autor expressa a convicção de que a qualidade de vida em uma cidade, frequentemente 
é algo definido por seus habitantes, sua forma de vida, seu modo de ser. Para que isso se torne 
único, o capital depende da inventividade de uma população, pois ele, o capital, tende a ser 
homogeneizante, enquanto as pessoas frequentemente fazem o diferencial, produzem atrações 
únicas. Isso significa que os movimentos populares podem ter espaço para florescer, para tentar 
definir alguma coisa que é radicalmente diferente.

Outro importante movimento localizado e incorporado no estudo com o objetivo de 
embasar o campo das análises, geradas a partir do olhar sobre a realidade escolhida, diz respeito 
às discussões sobre a política da terceira via, que acumula nos últimos anos um debate ampliado 
sobre o tema.

A base do projeto da Terceira Via é a crença de que uma economia e uma sociedade fortes 
se revigoram mutuamente e se constituem como uma boa política para o desenvolvimento 
global. Diz respeito à capacidade de oferecer uma resposta frente às principais mudanças que 
afetaram o mundo nas últimas décadas: a globalização; a emergência do conhecimento e as 
profundas mudanças de vida cotidiana das pessoas (individualismo, inserção da mulher no mer-
cado de trabalho, dentre outros fatores). 

A discussão permeia um novo contrato social, a reforma do Estado e do governo, a erradi-
cação da corrupção e o combate à apatia política das pessoas. Assim, a política da terceira via tem 
como proposta uma mudança estrutural no que tange:

• a reforma do governo municipal, estadual e do Estado é alta prioridade;
• o Estado não deve dominar nem o mercado, nem a sociedade civil, embora precise 
regular e intervir em ambos;
• a compreensão do papel central da sociedade civil está dada com nível de desenvolvi-
mento que possa produzir um governo em bom funcionamento e um sistema de mer-
cado efetivo;
• um novo contrato social vinculado a direitos e a responsabilidades;
• não renunciar ao objetivo de criar uma sociedade mais igualitária;
• a criação de uma economia dinâmica, mas de pleno emprego como uma meta factív-
el nas sociedades desenvolvidas;
• as políticas sociais e econômicas precisam estar conectadas;
• a reforma do Estado e do bem-estar-social que acompanhe as mudanças;
• políticas ativas que sejam capazes de combater o crime aqui e agora, bem como no 
longo prazo;
• elaboração de políticas capazes de lidar com a crise ambiental;
• estabelecimento de um arcabouço efetivo de capitalismo responsável (GIDDENS, 
2007, p.21-32).

Tomando como base essas reflexões sobre culturas e cidades, bem como os resultados dos 
diagnósticos sobre a realidade ribeirãopretana, realizados pela equipe transdisciplinar do IPCCIC, 
o grupo avançou e organizou a sua própria proposta de Cidade Criativa com base estruturada na 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões foram consideradas essenciais para a construção de 
lugares criativos:

(1) decisões devem ser tomadas a partir do ser humano, não das instituições; 
(2) relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade precisam ser construídas;
(3) promoção da vida em comunidade; 
(4) transformação do morador-usuário em cidadão-cocriador; 
(5) relações entre o Ser humano e o Ambiente devem ser religadas como caminho
       para a sustentabilidade;
(6) conscientização pela educação em suas múltiplas formas.

Ao final, essas dimensões só resultam em um projeto integrado de Cidade-humana se o 
Amor, como atitude pedagógica, for o alicerce de todas as ações.
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para uma Cidade-Humana

Fonte: IPCCIC, 2016.

Pensar Ribeirão Preto a partir dessas ideias tem sido uma prática dos pesquisadores do 
IPCCIC. Os resultados desse trabalho estão organizados inicialmente, em três dos cinco cadernos 
que prevê sua Tecnologia Social. 

Nesse primeiro caderno, apresentam-se os resultados do diagnóstico sobre o município, 
com foco nas singularidades, nas suas referências identitárias. Essas referências embasam as iden-
tidades  e sustentam a reflexão e a preparação das demais ações. 

O segundo caderno destaca as potencialidades e o planejamento estratégico para o municí-
pio e no terceiro apresentam-se as propostas. O conteúdo do quarto caderno, a ser elaborado, 
propõe-se a criação de redes de cooperação e planos de ação e gestão e no quinto analisa-se os 
indicadores.
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Na condição de relatório este documento poderia 
simplesmente descrever o percurso dos pesquisadores 
do IPCCIC com destaque para os resultados. Mas tendo 
por base que os resultados se explicam nos referenciais e 
na metodologia, agregando valor e compreensão, faz-se 
indispensável a apresentação do material que balize as 
informações aqui contidas. Desta forma, o leitor será 
conduzido pelo trajeto cronológico percorrido pelos 
pesquisadores do Instituto e poderá tomar contato com 
o aprimoramento do grupo ao longo do processo de 
empoderamento da Tecnologia Social criada.
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Como não poderia deixar de ser, o trabalho de pesquisa em rede levado 
a cabo pelos pesquisadores do IPCCIC foi desenvolvido de maneira transdisci-
plinar, ultrapassando as barreiras entre áreas de conhecimento e movi-
mentando-se de maneira  integrada.  É o  percurso  do  grupo,  e  as  ferramen-
tas desenvolvidas por ele, a partir dos marcos teóricos definidos, que se 
constituem na inovação de pesquisa que aqui se apresenta.

  A FORMAÇÃO daREDE1 

 TRANSDISCIPLINARIDADE

.1 
COOPERAÇÃOde em pesquisa 

e a definição de

Embora formalizado legalmente em março de 2013, o IPCCIC, ao ser criado, herdou a 
experiência de seus membros constituidores. Todos vinham da atuação coletiva na Rede de 
Cooperação Identidades Culturais (2009-2012), especialmente concebida para realizar o 
Inventário de Referências Culturais de Ribeirão Preto. Formada a partir do desejo da Secretaria da 
Cultura da cidade, da qual faziam parte da gestão a presidente e a vice-presidente do Instituto, a 
Rede de Cooperação se apresentou como a única alternativa para viabilizar o encontro de profis-
sionais de várias áreas a fim de estudarem a cidade e promoverem o inventário.

Naquele caso, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, atuou direta-
mente como formador do recurso humano agregado, possibilitando o empoderamento pelos 
profissionais da metodologia e do conhecimento necessário para a aplicação do INRC – 
Inventário Nacional de Referências Culturais. 

O que interessa neste relatório é a narrativa do processo a fim de contribuir para que o 
leitor deste documento reconheça o passo a passo para a criação de uma rede de cooperação. É 
oportuno esclarecer ainda que o Caderno 04 foi concebido especialmente para estruturar a 
criação de redes que deem conta da realização das propostas apresentadas no Caderno 03 e que 
nele seguirá o conteúdo mais aprimorado sobre o tema. Para esta fase, vale orientar que uma 
rede de cooperação exibe similaridades com outros aglomerados de profissionais, como APL – 
Arranjo Produtivo Local, Cooperativa, Cluster, Polo, Consórcio, Coletivo, Comitê, entre outros, mas 

que sua concepção pode ser anterior aos outros modelos citados exatamente pela flexibilidade 
em sua formação e, especialmente, porque todos os demais são antes de qualquer coisa, redes. 
Existem redes de pessoas;  redes de empresas; redes de pessoas, empresas e entidades públicas 
e privadas que ao se formalizarem escolhem um modelo adequado à missão a ser cumprida. A 
rede de cooperação pode se apresentar como a base, o processo inicial para a migração para 
outros formatos, ou então, como no caso do IPCCIC, para manter-se como Rede de Cooperação 
fortalecendo-se em si mesma ou criando outras redes, como apresentará o Caderno 04.

A formalização burocrática é que, por fim, reconhece o formato do grupo. Para cada um 
dos modelos citados acima, exige-se uma constituição formal e jurídica específica. A relação 
institucional que regulamenta uma Rede de Cooperação é inicial e pode ser exclusivamente, um 
Termo de Cooperação que ao ser redigido reconhece as demandas de cada membro do coletivo. 
Como um pacto, a rede reúne pessoas que, mesmo com formação diversa reconhece em si e 
entre si objetivos comuns ainda que também sejam diversos. Para começar, uma rede de cooper-
ação é uma reunião de pessoas que se representam ou representam outros grupos e instituições. 

No caso do IPCCIC trata-se de uma rede transdisciplinar, conceito desde o início partilhado 
pelo grupo  como essencial para o projeto de Cidade Criativa e que, posteriormente, se fortale-
ceu no referencial agregado a partir de Edgard Morin, no livro “A Via”.

A Transdisciplinaridade implica a princípio, pressupor uma passagem para além daquilo 
que constitui o nosso saber, o nosso conhecimento atual e, dessa forma, reconhecidamente 
acumulado através do tempo. Transcender ao momento presente, ir além do visível, reconhecer-se 
transmutacional o quanto possível, é o desafio do século XXI. Ir muito além de uma atitude formal 
de trabalhar o conhecimento, sugere várias oportunidades ou situações reflexivas, dinâmicas no 
ser investigativo, e até mesmo, algumas reações refratárias visto que, ao mesmo tempo em que a 
transdisciplinaridade estimula a pensar nos opostos, a conviver com as diferenças, sugere com-
preensão do tema de maneira global, do ser holístico, pelas múltiplas visões dos sentidos buscan-
do assim, a re-significação da capacidade de entendimento e compreensão de algo ou do sujeito, 
ou de si mesmo e do outro.

O termo está sedimentado num documento formulado através do projeto Carta da Trans-
disciplinaridade de autoria de Bassarab Nicolescu, Edgard Morin e Lima de Freitas, discutido no 
1º Congresso Mundial sobre Transdisciplinaridade, realizado em 1994 no Convento das Arrábida, 
em Portugal, com o apoio da UNESCO.

Quanto a ideia de uma passagem para além daquilo que constitui o nosso saber, uma 
forma de alargamento da compreensão do real, Morin explica que se trata da “prática de um 
olhar transdisciplinar, voltado para a contextualização dos conceitos, a necessidade de reapren-
der a religar conhecimentos, problematizar o contexto articulando todo o saber à vida; a   neces-
sidade de realizar uma reforma do pensamento (MORIN, 2004), capaz de promover a cultura de 
uma consciência humanitária que se funde na capacidade de integração entre a vida, a conduta 
e o conhecimento (RODRIGUES, 2000). 

Está lá no artigo 5º da Carta de Transdisciplinaridade: “A visão transdisciplinar é completa-
mente aberta, pois ela ultrapassa o domínio das ciências pelo seu diálogo e sua reconciliação não 
somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência 
interior”.

Se analisarmos a nossa maneira de raciocinar, sentir e organizar, podemos perceber que ela 
é fruto do meio no qual desenvolvemos e pelo qual nos transformamos como seres humanos. A 
sociedade predominantemente cartesiana em que vivemos, cujo sistema social e educacional 
conformou o “modo de pensar dos homens nos últimos 400 anos”, expressa na estrutura escolar 
e universitária, apoiada há muito tempo nesse princípio, a fragmentação, descontextualização, 

simplificação e objetividade. É uma maneira racional de direcionar o olhar para determinado 
objetivo, em outras palavras, determinar o foco de pensamento e atuação, passando ao largo da 
humanidade do ser, não se dando conta, portanto, da dimensão do cotidiano e suas expressões 
mais contidas, a emoção, a sensibilidade, a intuição e a corporeidade.

A nossa formação é compartimentada, levada às diversas especialidades e campos do 
saber. O conhecimento mais amplo, discutido, apreendido pelo conjunto de diversas visões se 
esbarra no tempo individual, na corrida pelo tempo em busca da informação, do novo, da impos-
sibilidade de manter a conexão do pensamento global exercido horas atrás (quando não, há 
minutos), afinal há duas horas já é passado!. É dessa forma também, que formatamos a identi-
dade e o conhecimento dos jovens atualmente, por parcelamento cultural, indicando muitas 
vezes a leitura pela pertinência do tema, não pelo seu valor de conhecimento.

A divisão do cumulado individual, a troca dos saberes, a interligação das variantes do pen-
samento, vão ficando num plano muito aquém dos conteúdos praticados. A inserção das novas 
tecnologias nos instiga a conhecer esse mundo permeado por efeitos e sensações, por diferentes 
vivências estéticas e comunicacionais. Na Arte Contemporânea como na Estética, vemos a aprox-
imação constante entre as linguagens das Artes Visuais, Artes Cênicas, Moda, Música, que partici-
pam num diálogo constante com a Psicologia, a História a Sociologia, a Antropologia, que em 
suma, assinalou Edgard Morin, a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdiscipli-
nar” (MORIN, 2004).

Dessa forma devemos reconhecer que uma educação para o futuro necessita de uma refor-
ma de pensamento, que recuse a separação entre as ciências e as humanidades, que detenha o 
ritmo da especialização, da dogmatização e possa dar vida a um educador capaz de reorganizar 
e solidarizar conhecimentos e ideias de forma responsável.

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento, mas, deve 
ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar revaloriza o papel 
da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo a uma compreensão partilhada, fundada 
sobre o respeito absoluto das alteridades unidas por uma vida comum numa única e mesma 
Terra”, (art. 13 da carta da Transdisciplinaridade).

Trata-se, portanto, de uma nova atitude e de um novo sentido de visão que propõem a 
superação do pensamento, a busca do sentido da vida por meio das relações entre os diversos 
saberes, e ultrapassar os limites do próprio sentido, pois a transdisciplinaridade não procura a 
dominações de várias disciplinas, mas, a abertura de todas as disciplinas naquilo que as atravessa 
e as ultrapassa.

A partir desta base, definir cultura pode ser tão complexo quanto simples, dependendo do 
ponto de partida, para onde se vai e, por fim, onde se deseja chegar. O léxico é rico em variações 
e está referenciado em muitas correntes. Transita pela sociologia, pela antropologia, pela política. 
Mario Vargas Llosa (2013), ao escrever A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso 
tempo e de nossa cultura, percorreu este trajeto analisando, comentando e tecendo críticas. T.S. 
Eliot (2011), em seu trabalho Notas para a definição de cultura e Terry Eagleton (2011), em A ideia 
de cultura, fizeram o mesmo, cobrindo um espaço temporal ainda maior.

O que há em comum entre esses autores é a compreensão da palavra “cultura” como 
histórica e socialmente construída, portanto, fruto do seu tempo. Neste léxico, entram indistinta-
mente em foco as questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os saberes e os 
fazeres, o dado e o criado. Edgard Morin (2013) ao fazer uso do conceito é abrangente, afirmando 
que cultura é tudo o que o povo não pode esquecer. A palavra, então, ganha volume e dimensão.  
O léxico passa do singular para o plural, “culturas”, comportando a diversidade cultural, que dá 
forma às múltiplas identidades. Torna-se representativa das práticas sociais, que seguem um 

padrão determinado no espaço, como as criações simbólicas expressas em modos de vida, cren-
ças, motivações, valores, comportamentos, instituições e costumes. 

Para além da contemplação e da fruição, o campo cultural passa a ser entendido como 
espaço de luta, de ação, de realização e de expectativas. Passa a ser visto como matéria-prima 
essencial para a construção e ou a potencialização das singularidades dos grupos formadores da 
sociedade e das localidades onde habitam. 
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vivências estéticas e comunicacionais. Na Arte Contemporânea como na Estética, vemos a aprox-
imação constante entre as linguagens das Artes Visuais, Artes Cênicas, Moda, Música, que partici-
pam num diálogo constante com a Psicologia, a História a Sociologia, a Antropologia, que em 
suma, assinalou Edgard Morin, a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdiscipli-
nar” (MORIN, 2004).

Dessa forma devemos reconhecer que uma educação para o futuro necessita de uma refor-
ma de pensamento, que recuse a separação entre as ciências e as humanidades, que detenha o 
ritmo da especialização, da dogmatização e possa dar vida a um educador capaz de reorganizar 
e solidarizar conhecimentos e ideias de forma responsável.

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento, mas, deve 
ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar revaloriza o papel 
da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo a uma compreensão partilhada, fundada 
sobre o respeito absoluto das alteridades unidas por uma vida comum numa única e mesma 
Terra”, (art. 13 da carta da Transdisciplinaridade).

Trata-se, portanto, de uma nova atitude e de um novo sentido de visão que propõem a 
superação do pensamento, a busca do sentido da vida por meio das relações entre os diversos 
saberes, e ultrapassar os limites do próprio sentido, pois a transdisciplinaridade não procura a 
dominações de várias disciplinas, mas, a abertura de todas as disciplinas naquilo que as atravessa 
e as ultrapassa.

A partir desta base, definir cultura pode ser tão complexo quanto simples, dependendo do 
ponto de partida, para onde se vai e, por fim, onde se deseja chegar. O léxico é rico em variações 
e está referenciado em muitas correntes. Transita pela sociologia, pela antropologia, pela política. 
Mario Vargas Llosa (2013), ao escrever A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso 
tempo e de nossa cultura, percorreu este trajeto analisando, comentando e tecendo críticas. T.S. 
Eliot (2011), em seu trabalho Notas para a definição de cultura e Terry Eagleton (2011), em A ideia 
de cultura, fizeram o mesmo, cobrindo um espaço temporal ainda maior.

O que há em comum entre esses autores é a compreensão da palavra “cultura” como 
histórica e socialmente construída, portanto, fruto do seu tempo. Neste léxico, entram indistinta-
mente em foco as questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os saberes e os 
fazeres, o dado e o criado. Edgard Morin (2013) ao fazer uso do conceito é abrangente, afirmando 
que cultura é tudo o que o povo não pode esquecer. A palavra, então, ganha volume e dimensão.  
O léxico passa do singular para o plural, “culturas”, comportando a diversidade cultural, que dá 
forma às múltiplas identidades. Torna-se representativa das práticas sociais, que seguem um 

padrão determinado no espaço, como as criações simbólicas expressas em modos de vida, cren-
ças, motivações, valores, comportamentos, instituições e costumes. 

Para além da contemplação e da fruição, o campo cultural passa a ser entendido como 
espaço de luta, de ação, de realização e de expectativas. Passa a ser visto como matéria-prima 
essencial para a construção e ou a potencialização das singularidades dos grupos formadores da 
sociedade e das localidades onde habitam. 



Embora formalizado legalmente em março de 2013, o IPCCIC, ao ser criado, herdou a 
experiência de seus membros constituidores. Todos vinham da atuação coletiva na Rede de 
Cooperação Identidades Culturais (2009-2012), especialmente concebida para realizar o 
Inventário de Referências Culturais de Ribeirão Preto. Formada a partir do desejo da Secretaria da 
Cultura da cidade, da qual faziam parte da gestão a presidente e a vice-presidente do Instituto, a 
Rede de Cooperação se apresentou como a única alternativa para viabilizar o encontro de profis-
sionais de várias áreas a fim de estudarem a cidade e promoverem o inventário.

Naquele caso, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, atuou direta-
mente como formador do recurso humano agregado, possibilitando o empoderamento pelos 
profissionais da metodologia e do conhecimento necessário para a aplicação do INRC – 
Inventário Nacional de Referências Culturais. 

O que interessa neste relatório é a narrativa do processo a fim de contribuir para que o 
leitor deste documento reconheça o passo a passo para a criação de uma rede de cooperação. É 
oportuno esclarecer ainda que o Caderno 04 foi concebido especialmente para estruturar a 
criação de redes que deem conta da realização das propostas apresentadas no Caderno 03 e que 
nele seguirá o conteúdo mais aprimorado sobre o tema. Para esta fase, vale orientar que uma 
rede de cooperação exibe similaridades com outros aglomerados de profissionais, como APL – 
Arranjo Produtivo Local, Cooperativa, Cluster, Polo, Consórcio, Coletivo, Comitê, entre outros, mas 

que sua concepção pode ser anterior aos outros modelos citados exatamente pela flexibilidade 
em sua formação e, especialmente, porque todos os demais são antes de qualquer coisa, redes. 
Existem redes de pessoas;  redes de empresas; redes de pessoas, empresas e entidades públicas 
e privadas que ao se formalizarem escolhem um modelo adequado à missão a ser cumprida. A 
rede de cooperação pode se apresentar como a base, o processo inicial para a migração para 
outros formatos, ou então, como no caso do IPCCIC, para manter-se como Rede de Cooperação 
fortalecendo-se em si mesma ou criando outras redes, como apresentará o Caderno 04.

A formalização burocrática é que, por fim, reconhece o formato do grupo. Para cada um 
dos modelos citados acima, exige-se uma constituição formal e jurídica específica. A relação 
institucional que regulamenta uma Rede de Cooperação é inicial e pode ser exclusivamente, um 
Termo de Cooperação que ao ser redigido reconhece as demandas de cada membro do coletivo. 
Como um pacto, a rede reúne pessoas que, mesmo com formação diversa reconhece em si e 
entre si objetivos comuns ainda que também sejam diversos. Para começar, uma rede de cooper-
ação é uma reunião de pessoas que se representam ou representam outros grupos e instituições. 

No caso do IPCCIC trata-se de uma rede transdisciplinar, conceito desde o início partilhado 
pelo grupo  como essencial para o projeto de Cidade Criativa e que, posteriormente, se fortale-
ceu no referencial agregado a partir de Edgard Morin, no livro “A Via”.

A Transdisciplinaridade implica a princípio, pressupor uma passagem para além daquilo 
que constitui o nosso saber, o nosso conhecimento atual e, dessa forma, reconhecidamente 
acumulado através do tempo. Transcender ao momento presente, ir além do visível, reconhecer-se 
transmutacional o quanto possível, é o desafio do século XXI. Ir muito além de uma atitude formal 
de trabalhar o conhecimento, sugere várias oportunidades ou situações reflexivas, dinâmicas no 
ser investigativo, e até mesmo, algumas reações refratárias visto que, ao mesmo tempo em que a 
transdisciplinaridade estimula a pensar nos opostos, a conviver com as diferenças, sugere com-
preensão do tema de maneira global, do ser holístico, pelas múltiplas visões dos sentidos buscan-
do assim, a re-significação da capacidade de entendimento e compreensão de algo ou do sujeito, 
ou de si mesmo e do outro.

O termo está sedimentado num documento formulado através do projeto Carta da Trans-
disciplinaridade de autoria de Bassarab Nicolescu, Edgard Morin e Lima de Freitas, discutido no 
1º Congresso Mundial sobre Transdisciplinaridade, realizado em 1994 no Convento das Arrábida, 
em Portugal, com o apoio da UNESCO.

Quanto a ideia de uma passagem para além daquilo que constitui o nosso saber, uma 
forma de alargamento da compreensão do real, Morin explica que se trata da “prática de um 
olhar transdisciplinar, voltado para a contextualização dos conceitos, a necessidade de reapren-
der a religar conhecimentos, problematizar o contexto articulando todo o saber à vida; a   neces-
sidade de realizar uma reforma do pensamento (MORIN, 2004), capaz de promover a cultura de 
uma consciência humanitária que se funde na capacidade de integração entre a vida, a conduta 
e o conhecimento (RODRIGUES, 2000). 

Está lá no artigo 5º da Carta de Transdisciplinaridade: “A visão transdisciplinar é completa-
mente aberta, pois ela ultrapassa o domínio das ciências pelo seu diálogo e sua reconciliação não 
somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência 
interior”.

Se analisarmos a nossa maneira de raciocinar, sentir e organizar, podemos perceber que ela 
é fruto do meio no qual desenvolvemos e pelo qual nos transformamos como seres humanos. A 
sociedade predominantemente cartesiana em que vivemos, cujo sistema social e educacional 
conformou o “modo de pensar dos homens nos últimos 400 anos”, expressa na estrutura escolar 
e universitária, apoiada há muito tempo nesse princípio, a fragmentação, descontextualização, 

simplificação e objetividade. É uma maneira racional de direcionar o olhar para determinado 
objetivo, em outras palavras, determinar o foco de pensamento e atuação, passando ao largo da 
humanidade do ser, não se dando conta, portanto, da dimensão do cotidiano e suas expressões 
mais contidas, a emoção, a sensibilidade, a intuição e a corporeidade.

A nossa formação é compartimentada, levada às diversas especialidades e campos do 
saber. O conhecimento mais amplo, discutido, apreendido pelo conjunto de diversas visões se 
esbarra no tempo individual, na corrida pelo tempo em busca da informação, do novo, da impos-
sibilidade de manter a conexão do pensamento global exercido horas atrás (quando não, há 
minutos), afinal há duas horas já é passado!. É dessa forma também, que formatamos a identi-
dade e o conhecimento dos jovens atualmente, por parcelamento cultural, indicando muitas 
vezes a leitura pela pertinência do tema, não pelo seu valor de conhecimento.

A divisão do cumulado individual, a troca dos saberes, a interligação das variantes do pen-
samento, vão ficando num plano muito aquém dos conteúdos praticados. A inserção das novas 
tecnologias nos instiga a conhecer esse mundo permeado por efeitos e sensações, por diferentes 
vivências estéticas e comunicacionais. Na Arte Contemporânea como na Estética, vemos a aprox-
imação constante entre as linguagens das Artes Visuais, Artes Cênicas, Moda, Música, que partici-
pam num diálogo constante com a Psicologia, a História a Sociologia, a Antropologia, que em 
suma, assinalou Edgard Morin, a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdiscipli-
nar” (MORIN, 2004).

Dessa forma devemos reconhecer que uma educação para o futuro necessita de uma refor-
ma de pensamento, que recuse a separação entre as ciências e as humanidades, que detenha o 
ritmo da especialização, da dogmatização e possa dar vida a um educador capaz de reorganizar 
e solidarizar conhecimentos e ideias de forma responsável.

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento, mas, deve 
ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar revaloriza o papel 
da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo a uma compreensão partilhada, fundada 
sobre o respeito absoluto das alteridades unidas por uma vida comum numa única e mesma 
Terra”, (art. 13 da carta da Transdisciplinaridade).

Trata-se, portanto, de uma nova atitude e de um novo sentido de visão que propõem a 
superação do pensamento, a busca do sentido da vida por meio das relações entre os diversos 
saberes, e ultrapassar os limites do próprio sentido, pois a transdisciplinaridade não procura a 
dominações de várias disciplinas, mas, a abertura de todas as disciplinas naquilo que as atravessa 
e as ultrapassa.

A partir desta base, definir cultura pode ser tão complexo quanto simples, dependendo do 
ponto de partida, para onde se vai e, por fim, onde se deseja chegar. O léxico é rico em variações 
e está referenciado em muitas correntes. Transita pela sociologia, pela antropologia, pela política. 
Mario Vargas Llosa (2013), ao escrever A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso 
tempo e de nossa cultura, percorreu este trajeto analisando, comentando e tecendo críticas. T.S. 
Eliot (2011), em seu trabalho Notas para a definição de cultura e Terry Eagleton (2011), em A ideia 
de cultura, fizeram o mesmo, cobrindo um espaço temporal ainda maior.

O que há em comum entre esses autores é a compreensão da palavra “cultura” como 
histórica e socialmente construída, portanto, fruto do seu tempo. Neste léxico, entram indistinta-
mente em foco as questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os saberes e os 
fazeres, o dado e o criado. Edgard Morin (2013) ao fazer uso do conceito é abrangente, afirmando 
que cultura é tudo o que o povo não pode esquecer. A palavra, então, ganha volume e dimensão.  
O léxico passa do singular para o plural, “culturas”, comportando a diversidade cultural, que dá 
forma às múltiplas identidades. Torna-se representativa das práticas sociais, que seguem um 

padrão determinado no espaço, como as criações simbólicas expressas em modos de vida, cren-
ças, motivações, valores, comportamentos, instituições e costumes. 

Para além da contemplação e da fruição, o campo cultural passa a ser entendido como 
espaço de luta, de ação, de realização e de expectativas. Passa a ser visto como matéria-prima 
essencial para a construção e ou a potencialização das singularidades dos grupos formadores da 
sociedade e das localidades onde habitam. 



Embora formalizado legalmente em março de 2013, o IPCCIC, ao ser criado, herdou a 
experiência de seus membros constituidores. Todos vinham da atuação coletiva na Rede de 
Cooperação Identidades Culturais (2009-2012), especialmente concebida para realizar o 
Inventário de Referências Culturais de Ribeirão Preto. Formada a partir do desejo da Secretaria da 
Cultura da cidade, da qual faziam parte da gestão a presidente e a vice-presidente do Instituto, a 
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mente como formador do recurso humano agregado, possibilitando o empoderamento pelos 
profissionais da metodologia e do conhecimento necessário para a aplicação do INRC – 
Inventário Nacional de Referências Culturais. 

O que interessa neste relatório é a narrativa do processo a fim de contribuir para que o 
leitor deste documento reconheça o passo a passo para a criação de uma rede de cooperação. É 
oportuno esclarecer ainda que o Caderno 04 foi concebido especialmente para estruturar a 
criação de redes que deem conta da realização das propostas apresentadas no Caderno 03 e que 
nele seguirá o conteúdo mais aprimorado sobre o tema. Para esta fase, vale orientar que uma 
rede de cooperação exibe similaridades com outros aglomerados de profissionais, como APL – 
Arranjo Produtivo Local, Cooperativa, Cluster, Polo, Consórcio, Coletivo, Comitê, entre outros, mas 

que sua concepção pode ser anterior aos outros modelos citados exatamente pela flexibilidade 
em sua formação e, especialmente, porque todos os demais são antes de qualquer coisa, redes. 
Existem redes de pessoas;  redes de empresas; redes de pessoas, empresas e entidades públicas 
e privadas que ao se formalizarem escolhem um modelo adequado à missão a ser cumprida. A 
rede de cooperação pode se apresentar como a base, o processo inicial para a migração para 
outros formatos, ou então, como no caso do IPCCIC, para manter-se como Rede de Cooperação 
fortalecendo-se em si mesma ou criando outras redes, como apresentará o Caderno 04.

A formalização burocrática é que, por fim, reconhece o formato do grupo. Para cada um 
dos modelos citados acima, exige-se uma constituição formal e jurídica específica. A relação 
institucional que regulamenta uma Rede de Cooperação é inicial e pode ser exclusivamente, um 
Termo de Cooperação que ao ser redigido reconhece as demandas de cada membro do coletivo. 
Como um pacto, a rede reúne pessoas que, mesmo com formação diversa reconhece em si e 
entre si objetivos comuns ainda que também sejam diversos. Para começar, uma rede de cooper-
ação é uma reunião de pessoas que se representam ou representam outros grupos e instituições. 

No caso do IPCCIC trata-se de uma rede transdisciplinar, conceito desde o início partilhado 
pelo grupo  como essencial para o projeto de Cidade Criativa e que, posteriormente, se fortale-
ceu no referencial agregado a partir de Edgard Morin, no livro “A Via”.

A Transdisciplinaridade implica a princípio, pressupor uma passagem para além daquilo 
que constitui o nosso saber, o nosso conhecimento atual e, dessa forma, reconhecidamente 
acumulado através do tempo. Transcender ao momento presente, ir além do visível, reconhecer-se 
transmutacional o quanto possível, é o desafio do século XXI. Ir muito além de uma atitude formal 
de trabalhar o conhecimento, sugere várias oportunidades ou situações reflexivas, dinâmicas no 
ser investigativo, e até mesmo, algumas reações refratárias visto que, ao mesmo tempo em que a 
transdisciplinaridade estimula a pensar nos opostos, a conviver com as diferenças, sugere com-
preensão do tema de maneira global, do ser holístico, pelas múltiplas visões dos sentidos buscan-
do assim, a re-significação da capacidade de entendimento e compreensão de algo ou do sujeito, 
ou de si mesmo e do outro.

O termo está sedimentado num documento formulado através do projeto Carta da Trans-
disciplinaridade de autoria de Bassarab Nicolescu, Edgard Morin e Lima de Freitas, discutido no 
1º Congresso Mundial sobre Transdisciplinaridade, realizado em 1994 no Convento das Arrábida, 
em Portugal, com o apoio da UNESCO.

Quanto a ideia de uma passagem para além daquilo que constitui o nosso saber, uma 
forma de alargamento da compreensão do real, Morin explica que se trata da “prática de um 
olhar transdisciplinar, voltado para a contextualização dos conceitos, a necessidade de reapren-
der a religar conhecimentos, problematizar o contexto articulando todo o saber à vida; a   neces-
sidade de realizar uma reforma do pensamento (MORIN, 2004), capaz de promover a cultura de 
uma consciência humanitária que se funde na capacidade de integração entre a vida, a conduta 
e o conhecimento (RODRIGUES, 2000). 

Está lá no artigo 5º da Carta de Transdisciplinaridade: “A visão transdisciplinar é completa-
mente aberta, pois ela ultrapassa o domínio das ciências pelo seu diálogo e sua reconciliação não 
somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência 
interior”.

Se analisarmos a nossa maneira de raciocinar, sentir e organizar, podemos perceber que ela 
é fruto do meio no qual desenvolvemos e pelo qual nos transformamos como seres humanos. A 
sociedade predominantemente cartesiana em que vivemos, cujo sistema social e educacional 
conformou o “modo de pensar dos homens nos últimos 400 anos”, expressa na estrutura escolar 
e universitária, apoiada há muito tempo nesse princípio, a fragmentação, descontextualização, 

simplificação e objetividade. É uma maneira racional de direcionar o olhar para determinado 
objetivo, em outras palavras, determinar o foco de pensamento e atuação, passando ao largo da 
humanidade do ser, não se dando conta, portanto, da dimensão do cotidiano e suas expressões 
mais contidas, a emoção, a sensibilidade, a intuição e a corporeidade.

A nossa formação é compartimentada, levada às diversas especialidades e campos do 
saber. O conhecimento mais amplo, discutido, apreendido pelo conjunto de diversas visões se 
esbarra no tempo individual, na corrida pelo tempo em busca da informação, do novo, da impos-
sibilidade de manter a conexão do pensamento global exercido horas atrás (quando não, há 
minutos), afinal há duas horas já é passado!. É dessa forma também, que formatamos a identi-
dade e o conhecimento dos jovens atualmente, por parcelamento cultural, indicando muitas 
vezes a leitura pela pertinência do tema, não pelo seu valor de conhecimento.

A divisão do cumulado individual, a troca dos saberes, a interligação das variantes do pen-
samento, vão ficando num plano muito aquém dos conteúdos praticados. A inserção das novas 
tecnologias nos instiga a conhecer esse mundo permeado por efeitos e sensações, por diferentes 
vivências estéticas e comunicacionais. Na Arte Contemporânea como na Estética, vemos a aprox-
imação constante entre as linguagens das Artes Visuais, Artes Cênicas, Moda, Música, que partici-
pam num diálogo constante com a Psicologia, a História a Sociologia, a Antropologia, que em 
suma, assinalou Edgard Morin, a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdiscipli-
nar” (MORIN, 2004).

Dessa forma devemos reconhecer que uma educação para o futuro necessita de uma refor-
ma de pensamento, que recuse a separação entre as ciências e as humanidades, que detenha o 
ritmo da especialização, da dogmatização e possa dar vida a um educador capaz de reorganizar 
e solidarizar conhecimentos e ideias de forma responsável.

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento, mas, deve 
ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar revaloriza o papel 
da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo a uma compreensão partilhada, fundada 
sobre o respeito absoluto das alteridades unidas por uma vida comum numa única e mesma 
Terra”, (art. 13 da carta da Transdisciplinaridade).

Trata-se, portanto, de uma nova atitude e de um novo sentido de visão que propõem a 
superação do pensamento, a busca do sentido da vida por meio das relações entre os diversos 
saberes, e ultrapassar os limites do próprio sentido, pois a transdisciplinaridade não procura a 
dominações de várias disciplinas, mas, a abertura de todas as disciplinas naquilo que as atravessa 
e as ultrapassa.

A partir desta base, definir cultura pode ser tão complexo quanto simples, dependendo do 
ponto de partida, para onde se vai e, por fim, onde se deseja chegar. O léxico é rico em variações 
e está referenciado em muitas correntes. Transita pela sociologia, pela antropologia, pela política. 
Mario Vargas Llosa (2013), ao escrever A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso 
tempo e de nossa cultura, percorreu este trajeto analisando, comentando e tecendo críticas. T.S. 
Eliot (2011), em seu trabalho Notas para a definição de cultura e Terry Eagleton (2011), em A ideia 
de cultura, fizeram o mesmo, cobrindo um espaço temporal ainda maior.

O que há em comum entre esses autores é a compreensão da palavra “cultura” como 
histórica e socialmente construída, portanto, fruto do seu tempo. Neste léxico, entram indistinta-
mente em foco as questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os saberes e os 
fazeres, o dado e o criado. Edgard Morin (2013) ao fazer uso do conceito é abrangente, afirmando 
que cultura é tudo o que o povo não pode esquecer. A palavra, então, ganha volume e dimensão.  
O léxico passa do singular para o plural, “culturas”, comportando a diversidade cultural, que dá 
forma às múltiplas identidades. Torna-se representativa das práticas sociais, que seguem um 

padrão determinado no espaço, como as criações simbólicas expressas em modos de vida, cren-
ças, motivações, valores, comportamentos, instituições e costumes. 

Para além da contemplação e da fruição, o campo cultural passa a ser entendido como 
espaço de luta, de ação, de realização e de expectativas. Passa a ser visto como matéria-prima 
essencial para a construção e ou a potencialização das singularidades dos grupos formadores da 
sociedade e das localidades onde habitam. 
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Antes de saírem a campo, os pesquisadores do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 
Identidades Culturais construíram seu referencial teórico,  resultado da junção de múltiplas ideias 
afins. Primeiro, incorporaram a Teoria U, do Presencing Institute vinculado ao MIT – Instituto 
Tecnológico de Massachusetts e, depois, absorveram as práticas do Design Thinking. Quando em 
atividade, a equipe sentiu falta de outras referências  que contribuíssem para  embasar suas  
escolhas. Foi quando estudaram a obra de Edgard Morin e adotaram vários de seus conceitos. 
Após a elaboração do projeto “Equação de Tudo” (2015), o grupo precisou conceber o lugar do 
Amor no processo. A obra de Francisco Varela e Humberto Maturana (2010) respaldou novas 
propostas e, desta forma, o referencial que sustenta a Tecnologia Social do IPCCIC se consolidou 
em um conjunto de ideias-base que segue ordenadamente apresentado.

Caso a única maneira de se prever o futuro é criando um, então que seja resultado do 
esforço coletivo, pois se trata do futuro de todos nós, com as próprias diversidades, culturas e 
histórias. Peter Senge, autor de A quinta disciplina afirma no prefácio da obra Teoria U (2010), que 
“todos nós precisamos de caminhos alternativos para seguir adiante, e o modelo U é um deles”.  

Ainda, segundo Senge, citando W. Brian Arthur, “todas as grandes descobertas se baseiam 
em uma profunda jornada interior”. A Teoria U é um movimento, uma jornada a ser percorrida, 
mas somente depois de acender a luz para iluminar o que o economista Otto Scharmer chama de 
ponto cego do processo de liderança, é que emerge o próprio Eu. 

A indagação central do autor é: “o que é preciso para aprender a atuar a partir do futuro à 
medida que ele emerge?”. Essa pergunta se explica pelo fato de o economista acreditar que é 
preciso deixar para trás o que não tem significado no passado e tomar decisões a partir do futuro.  
Insiste que a energia segue a atenção, ou seja, que ao olhar para o futuro, a energia seguirá o 
olhar atencioso de cada um de nós.

Para que isso ocorra o autor sugere a interação entre presença e sentimento (presencing), 
caracterizada por uma tecnologia social que conduz inovações e mudanças profundas.  É o 
instante em que se abre a mente, o coração e a vontade, tornando-se capaz de colocar-se em 
movimento, assim como na pesquisa-ação, proposta por Kurt Lewin e lembrada por Scharmer, 
(2010), quando o pesquisador torna-se, também, protagonista do processo de mudança. “Não é 
possível entender um sistema a menos que você o mude”.  

Scharmer (2010) explica que é uma alteração do “estado interior”. Quando se aborda a 
liderança, por exemplo, não se trata apenas do que e como os líderes fazem, mas a fonte e a 
qualidade da atenção colocada na ação.  Nesse sentido, para o autor, “a mesma pessoa, na mesma 
situação, fazendo a mesma coisa, pode produzir um resultado totalmente diferente dependendo 

do lugar interior a partir do qual essa ação está vindo”.  Avançando em relação a isso, com-
preender o sentimento motivador da ação é fundamental para tratar a raiz da questão e não o seu 
sintoma. Como fazer esse tratamento? A resposta está no Autoconhecimento.

Para esta jornada, a Teoria U propõe três momentos. A descida pela haste da esquerda 
como se fosse um mergulho; a passagem pelo fundo do U, que Scharmer chama de buraco da 
agulha e a subida pela haste da direita. Trata-se de um percurso intenso e revelador que leva o 
“EU” a encontrar, ao longo do trajeto, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.
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Fonte: IPCCIC, 2016. Adaptação de Scharmer, 2010.

Figura 3: Teoria "U"
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Quando o líder que o aplica desce pela haste da esquerda, ele se mantém suspen-
so para ver, com novos olhos, o que está exposto. É o momento em que os padrões do 
passado são recuperados. O líder se propõe a redirecionar o trajeto e o faz depois de 
“Sentir” a partir do campo. A ação “Sentir”, deve ser profunda, acompanhada do ouvir, 
do dialogar, e descomprometida com o que anteriormente estava estabelecido. 
Scharmer (2010, 2014) explica os quatro níveis de escuta e afirma que saber ouvir é 
uma habilidade significativa. Contextualiza que o quarto nível se dá, quando o ouvinte 
é transformado.  

Após “Sentir”, o líder chega à base do U, quando então vive o “Presencing”. Conec-
ta-se à fonte de toda a questão, se questiona sobre quem verdadeiramente é e qual é 
seu trabalho e, se prepara para “deixar ir resquícios do passado”. Só assim conseguirá, 
no movimento seguinte de subida, se abrir para o futuro que emerge. “Descer o U 
significa desacelerar e serenar para que verdadeiramente sintamos ou percebamos o 
que acontece à nossa volta. Subir o U implica dar vida ao novo, concretizar e cocriar” é 
o instante de “Deixar vir”. 

Sobre o ato de suspensão, movimento previsto na descida da haste esquerda do 
U, Scharmer (2014) escreve, citando o Dr. Jon Kabat-Zinn, pioneiro na pesquisa da med-
itação e eliminação da dor: “apenas ficar quieto e sereno, atentando para o todo, sem 
ter de saber nada”, o economista complementa: “é esse o verdadeiro trabalho interior 
do redirecionamento – quase o oposto ao que está condicionado à maioria dos 
gestores”.  Recrimina a maneira como tomadores de decisão se baseiam em hábitos da 
antiga experiência e intensifica que o “Sentir” exige observação e acuidade.  

Fonte: IPCCIC, 2016. Adaptação de Scharmer, 2010.

Scharmer (2010) faz um alerta, por exemplo, sobre a necessidade de dominar três 
inimigos ao longo da trajetória. “Atravessar o buraco da agulha exige que enfrentemos 
e lidemos com pelo menos três vozes interiores de resistência, três inimigos que podem 
bloquear a entrada a um dos territórios mais profundos”.

Seguindo Michael Ray, o economista os identifica, como vozes: (1) VOJ – Voz do 
Julgamento; (2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos sugerem atenção para não permitir, ao longo do 
trajeto, em especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, quando aconte-
ce o “Presencing”, que essas vozes interfiram na clareza com que se precisa ver a reali-
dade. Este talvez seja o momento mais difícil, pois a possibilidade de julgar, de deixar o 
cinismo conduzir e, de ter medo é real e presente. Sempre muitas coisas estarão em 
jogo. 

A melhor tomada de decisão para um grupo poderá não ser para o outro e, prováv-
el, interferirá na trajetória do tomador de decisão. Por isso, antes de chegar à base do U, 
o movimento da descida pela haste da esquerda deve ser intenso e verdadeiro. 

Algumas observações de Scharmer alertam para o papel do gestor. Diz que “ver 
simplesmente uma situação como ‘problema’ nos afasta dela, impedindo-nos de 
observar o que surge como de fato é”. Esta ponderação está presente na elaboração do 
Caderno 2, que busca localizar as potencialidades da localidade, ainda que vindas dos 
enunciados problemas.
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Figura 5: A subida do U 

Na sequência, o líder precisa “Cristalizar”, visão e intenção. Depois, inicia o processo 
de colocar em prática, mas para isso é necessário passar pela fase do “Prototipar”, concei-
to que Scharmer tirou da metodologia do Design Thinking, criado pelo CEO da IDEO, 
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permitir os erros para se alcançar o mais rápido e eficientemente os acertos. 
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  A JORNADA INTERIOR
SOCIEDADE 4.0rumo à  

O economista do MIT Otto Scharmer (2010) cita Brian Arthur para explicar que não se deve 
importar esquemas preexistentes, nem de maneira tácita; que o correto é mergulhar na realidade 
da situação até se tornar uno,  “um com ela”. Para ele, a materialidade da sociedade denominada 
de 4.0, que apresenta a evolução do sistema econômico de egocêntrico para ecocêntrico só se 
dará como resultado da mudança que permite o reconhecimento das realidades postas abaixo do 
nível do iceberg, ou seja, na profundidade. Trata-se do avanço das sociedades de números meno-
res 1.0, 2.0 e 3.0, socialmente mais primárias e focadas no individualismo para as mais evoluídas.

O autor cita frase de Albert Einstein: “não podemos solucionar os problemas com o mesmo 
tipo de mentalidade que os criou” para jogar luz na necessidade de o olhar se voltar para frente e 
não para trás. Ele enfatiza: “modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência; a falên-
cia do pensamento econômico convencional” (SCHARMER, 2014, p.12).

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos mentais obsoletos, o autor escreve que 
“o ponto cego da nossa Era é que não paramos para refletir sobre o pensamento econômico 
predominante, como se ele fosse alguma lei natural”.  Com certeza, esse modelo não cabe na 
Sociedade 4.0. “Se quisermos transformar o modo como nossa sociedade reage aos desafios, 
precisamos compreender as estruturas mais profundas que continuamos a reencenar coletiva-
mente” (SCHARMER. 2014, p.47). 

De certa forma, a busca pela Sociedade 4.0 se deve pela ruptura de paradigmas. O que se 
sabe, de antemão, tratar-se de meio difícil de transformação, pois os paradigmas se formam como 
resultado de longos períodos de repetição. 

A crítica de Scharmer (2014) é que tudo se deu ao longo do tempo sem que houvesse uma 
conscientização da humanidade. Mais especificamente, clama pela conscientização que “valoriza 
o bem-estar de todos os outros e promove o bem-estar do todo”. 

Com vistas a alcançar a Sociedade 4.0 é necessário, segundo Scharmer, mudar-se a quali-
dade da atenção que se dedica às ações realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente. É direto ao assegurar que “precisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 
tentando evitar àquilo que desejamos concretizar” (SCHARMER, 2014). 

Para ele, existem três falhas que denomina de geológicas e que impedem a conquista da 
Sociedade 4.0. São elas: (1) o relacionamento com a natureza e o planeta, que ao ser fraturado, cria 
um divisor ecológico, (2) o relacionamento uns com os outros, que ao ser rompido, cria o divisor 
social e (3), o relacionamento conosco mesmos, que, se desestruturado, cria um divisor 
espiritual-cultural.

Em relação aos desafios da evolução  econômica, a Sociedade 4.0  está voltada  para o ecos-

sistema e a economia cocriativa. Quanto à reação do mecanismo de coordenação deve-se dar a 
partir do Presencing: ação coletiva baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação inter setorial e contar com a sociedade civil/ONGs, capital/empresas; Estado/governo. 

O poder da fonte primária, diferente da sociedade 1.0 que é coercitivo, deve se dar a partir da 
conscientização, ou seja, ações que surgem da capacidade de enxergar o todo emergente. A ideo-
logia dominante na Sociedade 4.0, se opondo à mentalidade neoliberal da sociedade 2.0, deve ser 
centrada no ecossistema. Por fim, ainda em relação aos desafios da evolução econômica, esta 
sociedade que se busca, deve ter como estado primário de consciência o modelo ecossistêmico.

Na área do trabalho o destaque é para o empreendedorismo social e privado, com capital 
criativo cultural ciente das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centradas no ser 
humano, com liderança cocriativa a partir da presença coletiva, consumismo consciente colabo-
rativo, com coordenação não do Mercado Competitivo, como na Sociedade 2.0, mas na ação cole-
tiva baseada na conscientização e na posse a partir do acesso compartilhado a serviços e recursos 
comuns.  

O autor aponta uma sociedade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos para trás e 
praticar a escuta  mantendo sempre a presença aberta. Enquanto grupo, essa mesma sociedade 
deve manter uma criatividade coletiva. Em relação à organização, deve ser centrada no que 
emerge. Quanto ao sistema global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

Sobre os setores da transformação institucional, Scharmer (2014) apresenta o governo da 
Sociedade 4.0 com direito distribuído, democrático e dialógico. A Saúde centrada no cidadão, 
orientada pelo bem-estar social. A Educação, centrada na cossensibilização, na cocriação e no 
momento da formação, a orientação segue o empreendedorismo social. As ONGs focadas no 
Ecossistema, orientadas pela intenção. O propósito de negócio desta sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos com o eu, o outro, a natureza, o 
todo.

Confirmando Scharmer, Lester Brown, citado pelo economista, discorre sobre a Sociedade 
4.0, onde as mudanças sociais importantes podem ser classificadas em três modelos. Um deles é 
o da catástrofe, muito apregoado por cientistas, segundo o qual apenas fatos dramáticos e dolo-
rosos levam uma sociedade a rever suas formas de pensar e agir. O segundo se baseia na noção 
de que uma sociedade só se transforma depois de um longo período de mudanças graduais de 
pensamento e atitude. E, o terceiro considera que toda mudança eficaz decorre de uma combi-
nação de pressão feita por setores ativistas com o apoio de fortes lideranças políticas. Este, segun-
do o autor é, de longe, o mais interessante, porque permite gerar mudanças com agilidade. 

Em defesa do terceiro modelo, Scharmer (2014) lembra o recente enlace entre as pressões 
dos movimentos populares que resultou, entre outras medidas, na suspensão da construção de 
novas usinas termoelétricas movidas a carvão nos EUA. Seu plano defende este caminho para 
conduzir a sociedade a uma nova trajetória de crescimento sustentável na velocidade que a crise 
atual requer.

É a sociedade que tem voz, que se comunica e compartilha os desejos e desígnios de seu 
futuro, edificando o legal com o legítimo, o capital com o social que pode viabilizar a transição da 
modernização para a modernidade.

 Como escreveu o cientista político Leslie Lipson (1967), “o preço que se paga pela ignorân-
cia de nós mesmos e de nossas obras é a servidão aos outros e às circunstâncias”. Depois acrescen-
ta, “a sociedade não é propriamente um conjunto de indivíduos, mas um conglomerado de 
grupos de indivíduos”.

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



O economista do MIT Otto Scharmer (2010) cita Brian Arthur para explicar que não se deve 
importar esquemas preexistentes, nem de maneira tácita; que o correto é mergulhar na realidade 
da situação até se tornar uno,  “um com ela”. Para ele, a materialidade da sociedade denominada 
de 4.0, que apresenta a evolução do sistema econômico de egocêntrico para ecocêntrico só se 
dará como resultado da mudança que permite o reconhecimento das realidades postas abaixo do 
nível do iceberg, ou seja, na profundidade. Trata-se do avanço das sociedades de números meno-
res 1.0, 2.0 e 3.0, socialmente mais primárias e focadas no individualismo para as mais evoluídas.

O autor cita frase de Albert Einstein: “não podemos solucionar os problemas com o mesmo 
tipo de mentalidade que os criou” para jogar luz na necessidade de o olhar se voltar para frente e 
não para trás. Ele enfatiza: “modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência; a falên-
cia do pensamento econômico convencional” (SCHARMER, 2014, p.12).

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos mentais obsoletos, o autor escreve que 
“o ponto cego da nossa Era é que não paramos para refletir sobre o pensamento econômico 
predominante, como se ele fosse alguma lei natural”.  Com certeza, esse modelo não cabe na 
Sociedade 4.0. “Se quisermos transformar o modo como nossa sociedade reage aos desafios, 
precisamos compreender as estruturas mais profundas que continuamos a reencenar coletiva-
mente” (SCHARMER. 2014, p.47). 

De certa forma, a busca pela Sociedade 4.0 se deve pela ruptura de paradigmas. O que se 
sabe, de antemão, tratar-se de meio difícil de transformação, pois os paradigmas se formam como 
resultado de longos períodos de repetição. 

A crítica de Scharmer (2014) é que tudo se deu ao longo do tempo sem que houvesse uma 
conscientização da humanidade. Mais especificamente, clama pela conscientização que “valoriza 
o bem-estar de todos os outros e promove o bem-estar do todo”. 

Com vistas a alcançar a Sociedade 4.0 é necessário, segundo Scharmer, mudar-se a quali-
dade da atenção que se dedica às ações realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente. É direto ao assegurar que “precisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 
tentando evitar àquilo que desejamos concretizar” (SCHARMER, 2014). 

Para ele, existem três falhas que denomina de geológicas e que impedem a conquista da 
Sociedade 4.0. São elas: (1) o relacionamento com a natureza e o planeta, que ao ser fraturado, cria 
um divisor ecológico, (2) o relacionamento uns com os outros, que ao ser rompido, cria o divisor 
social e (3), o relacionamento conosco mesmos, que, se desestruturado, cria um divisor 
espiritual-cultural.

Em relação aos desafios da evolução  econômica, a Sociedade 4.0  está voltada  para o ecos-

sistema e a economia cocriativa. Quanto à reação do mecanismo de coordenação deve-se dar a 
partir do Presencing: ação coletiva baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação inter setorial e contar com a sociedade civil/ONGs, capital/empresas; Estado/governo. 

O poder da fonte primária, diferente da sociedade 1.0 que é coercitivo, deve se dar a partir da 
conscientização, ou seja, ações que surgem da capacidade de enxergar o todo emergente. A ideo-
logia dominante na Sociedade 4.0, se opondo à mentalidade neoliberal da sociedade 2.0, deve ser 
centrada no ecossistema. Por fim, ainda em relação aos desafios da evolução econômica, esta 
sociedade que se busca, deve ter como estado primário de consciência o modelo ecossistêmico.

Na área do trabalho o destaque é para o empreendedorismo social e privado, com capital 
criativo cultural ciente das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centradas no ser 
humano, com liderança cocriativa a partir da presença coletiva, consumismo consciente colabo-
rativo, com coordenação não do Mercado Competitivo, como na Sociedade 2.0, mas na ação cole-
tiva baseada na conscientização e na posse a partir do acesso compartilhado a serviços e recursos 
comuns.  

O autor aponta uma sociedade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos para trás e 
praticar a escuta  mantendo sempre a presença aberta. Enquanto grupo, essa mesma sociedade 
deve manter uma criatividade coletiva. Em relação à organização, deve ser centrada no que 
emerge. Quanto ao sistema global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

Sobre os setores da transformação institucional, Scharmer (2014) apresenta o governo da 
Sociedade 4.0 com direito distribuído, democrático e dialógico. A Saúde centrada no cidadão, 
orientada pelo bem-estar social. A Educação, centrada na cossensibilização, na cocriação e no 
momento da formação, a orientação segue o empreendedorismo social. As ONGs focadas no 
Ecossistema, orientadas pela intenção. O propósito de negócio desta sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos com o eu, o outro, a natureza, o 
todo.

Confirmando Scharmer, Lester Brown, citado pelo economista, discorre sobre a Sociedade 
4.0, onde as mudanças sociais importantes podem ser classificadas em três modelos. Um deles é 
o da catástrofe, muito apregoado por cientistas, segundo o qual apenas fatos dramáticos e dolo-
rosos levam uma sociedade a rever suas formas de pensar e agir. O segundo se baseia na noção 
de que uma sociedade só se transforma depois de um longo período de mudanças graduais de 
pensamento e atitude. E, o terceiro considera que toda mudança eficaz decorre de uma combi-
nação de pressão feita por setores ativistas com o apoio de fortes lideranças políticas. Este, segun-
do o autor é, de longe, o mais interessante, porque permite gerar mudanças com agilidade. 

Em defesa do terceiro modelo, Scharmer (2014) lembra o recente enlace entre as pressões 
dos movimentos populares que resultou, entre outras medidas, na suspensão da construção de 
novas usinas termoelétricas movidas a carvão nos EUA. Seu plano defende este caminho para 
conduzir a sociedade a uma nova trajetória de crescimento sustentável na velocidade que a crise 
atual requer.

É a sociedade que tem voz, que se comunica e compartilha os desejos e desígnios de seu 
futuro, edificando o legal com o legítimo, o capital com o social que pode viabilizar a transição da 
modernização para a modernidade.

 Como escreveu o cientista político Leslie Lipson (1967), “o preço que se paga pela ignorân-
cia de nós mesmos e de nossas obras é a servidão aos outros e às circunstâncias”. Depois acrescen-
ta, “a sociedade não é propriamente um conjunto de indivíduos, mas um conglomerado de 
grupos de indivíduos”.

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



  A COCRIAÇÃO
CAMINHOcomo  

Em consonância com a Teoria U, a opção do grupo de pesquisa para a prototipagem foi o 
Design Thinking, cujo livro de mesmo nome, de Tim Brown (2010), enfatiza que se trata de metod-
ologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias.  Para Brown “a resposta pode estar em com-
preender o ser humano de forma profunda, co-criar com esse ser humano as soluções e experi-
mentar essas soluções ainda cedo, antes que seja tarde demais para modificá-las e ajustá-las”. 

O autor afirma que ninguém quer gerir uma empresa/cidade/projeto com base apenas em 
sentimento, intuição e inspiração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico também 
pode ser perigoso. A abordagem integrada que reside no centro do processo de design sugere 
um “terceiro caminho”.

O Design Thinking é uma forma de descrever um conjunto de princípios que podem ser 
aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas”.  A essência é explorar difer-
entes possibilidades. 

Segundo Brown um briefing vago ou restrito demais pode ser a diferença entre uma equipe 
entusiasmada, gerando ideias revolucionárias e, uma equipe entregando versões exaustas de 
ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, cada pessoa defende a própria especialidade 
técnica e o projeto se transforma em uma prolongada negociação entre os membros da equipe, 
resultando em concessões. Em uma equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas.

Brown cita Linus Pauling e afirma que para ter uma boa ideia, é preciso ter muitas ideias. 
Para enfatizar, lembra o escritor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava a 
parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias mais queridas”. O autor sentencia que 
para colher o poder do Design Thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras precisam 
cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque não conseguem navegar nas perigosas 
águas da organização em que são originadas do que devido à rejeição do campo”.

Do ponto de vista do Design Thinking, uma nova ideia precisará ser contada de forma 
cativante, se quiser ser ouvida. É também, a partir do Design Thinking que o IPCCIC convencionou 
quanto à necessidade de se aprender a colocar as pessoas em primeiro lugar. A metodologia de 
Tim Brown enfatiza que a diferença entre uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a 
partir do homem em primeiro plano. 

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



Em consonância com a Teoria U, a opção do grupo de pesquisa para a prototipagem foi o 
Design Thinking, cujo livro de mesmo nome, de Tim Brown (2010), enfatiza que se trata de metod-
ologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias.  Para Brown “a resposta pode estar em com-
preender o ser humano de forma profunda, co-criar com esse ser humano as soluções e experi-
mentar essas soluções ainda cedo, antes que seja tarde demais para modificá-las e ajustá-las”. 

O autor afirma que ninguém quer gerir uma empresa/cidade/projeto com base apenas em 
sentimento, intuição e inspiração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico também 
pode ser perigoso. A abordagem integrada que reside no centro do processo de design sugere 
um “terceiro caminho”.

O Design Thinking é uma forma de descrever um conjunto de princípios que podem ser 
aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas”.  A essência é explorar difer-
entes possibilidades. 

Segundo Brown um briefing vago ou restrito demais pode ser a diferença entre uma equipe 
entusiasmada, gerando ideias revolucionárias e, uma equipe entregando versões exaustas de 
ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, cada pessoa defende a própria especialidade 
técnica e o projeto se transforma em uma prolongada negociação entre os membros da equipe, 
resultando em concessões. Em uma equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas.

Brown cita Linus Pauling e afirma que para ter uma boa ideia, é preciso ter muitas ideias. 
Para enfatizar, lembra o escritor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava a 
parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias mais queridas”. O autor sentencia que 
para colher o poder do Design Thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras precisam 
cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque não conseguem navegar nas perigosas 
águas da organização em que são originadas do que devido à rejeição do campo”.

Do ponto de vista do Design Thinking, uma nova ideia precisará ser contada de forma 
cativante, se quiser ser ouvida. É também, a partir do Design Thinking que o IPCCIC convencionou 
quanto à necessidade de se aprender a colocar as pessoas em primeiro lugar. A metodologia de 
Tim Brown enfatiza que a diferença entre uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a 
partir do homem em primeiro plano. 

Figura 6: IPCCIC usa Design Thinking para construir projetos

Fonte: IPCCIC, 2016.

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



  AMOR como ATITUDE

Os pesquisadores utilizaram vários recursos disponibilizados pelo Design Thinking, desde 
o exercício de pensar livremente, sem amarras temporais, financeiras, ideológicas, até recorrer à 
criatividade do desenho, dos objetos, da arte em sua mais variada forma.  Ideias rotuladas inicial-
mente  de utópicas ou delírios podem muitas vezes morrer antes de se tornarem um grande 
sucesso. Rotular contrapõe o Design Thinking e quanto a isso nunca houve rótulo nas pesquisas 
do Instituto.

  A EQUAÇÃO de tudo:1 .3 

PEDAGÓGICA
e

vida em COMUNIDADE

EDUCAR EM SUAS 

MULTIPLAS

 FORMAS
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Dividida em três fases, a pesquisa intitulada pelo grupo de “Equação de Tudo” ofereceu 
importantes conclusões para os profissionais do IPCCIC. Num primeiro momento foram convida-
dos sete representantes de várias áreas (uma Assistência Social, uma Advogada, dois Economistas, 
um Político, um Sociólogo e um Geógrafo), cinco deles também educadores para uma conversa 
metodologicamente baseada na escuta do nível quatro, proposta pela Teoria U. 

O exercício de ouvir produziu resultados importantes editados em um documentário de 20 
minutos e reiteradamente acessado pelo grupo. As falas foram analisadas em suas mais amplas 
possibilidades, desde os encontros de ideias até o desencontros.

Ao final, os resultados da pesquisa colaboraram, sobremaneira, para a formulação de um 
modelo educacional a ser implementado na sociedade atendida. Não uma proposta para as salas 
de aulas, pelo menos não unicamente, mas uma concepção de atitude pedagógica para a comuni-
dade em sua maior abrangência. As falas dos entrevistados se complementaram, oferecendo 
sentido ao conceito defendido pelos pesquisadores do IPCCIC.  A educação emergiu como um 
projeto necessário para tirar a população de seu estado de inércia e apatia social, por meio da 

conscientização. Ao final, quatro assertivas ficaram claras: (1) a transformação é uma porta que se 
abre por dentro, como já dissera Shakespeare; (2) o conhecimento não compartilhado não 
promove mudanças; (3) a sociedade precisa de utopias e (4) é preciso que os indivíduos sejam 
comunidade, sejam cocriadores. 

A quarta conclusão se tornou uma proposta-alicerce. Entender que há falta de vida em 
comunidade, falta do sentido de comum nos indivíduos foi bastante relevante para o grupo que 
ao se empoderar da informação a fez girar transformando-a em ponto matriz do projeto de 
cidade humana. Foi esta apropriação de conhecimento que levou o grupo ao alerta da necessi-
dade de promover a transformação do indivíduo usuário da cidade em cidadão cocriador do seu 
espaço.  

Na sequência, no dia do lançamento do documentário “A Equação de Tudo”, o público 
presente foi convidado a interagir após à exibição e ao selecionarem cinco palavras cada que se 
relacionassem com as suas percepções do filme, evidenciaram a falta do amor como causa dos 
muitos problemas sociais. A atividade gerou o mapa abaixo:

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



Dividida em três fases, a pesquisa intitulada pelo grupo de “Equação de Tudo” ofereceu 
importantes conclusões para os profissionais do IPCCIC. Num primeiro momento foram convida-
dos sete representantes de várias áreas (uma Assistência Social, uma Advogada, dois Economistas, 
um Político, um Sociólogo e um Geógrafo), cinco deles também educadores para uma conversa 
metodologicamente baseada na escuta do nível quatro, proposta pela Teoria U. 

O exercício de ouvir produziu resultados importantes editados em um documentário de 20 
minutos e reiteradamente acessado pelo grupo. As falas foram analisadas em suas mais amplas 
possibilidades, desde os encontros de ideias até o desencontros.

Ao final, os resultados da pesquisa colaboraram, sobremaneira, para a formulação de um 
modelo educacional a ser implementado na sociedade atendida. Não uma proposta para as salas 
de aulas, pelo menos não unicamente, mas uma concepção de atitude pedagógica para a comuni-
dade em sua maior abrangência. As falas dos entrevistados se complementaram, oferecendo 
sentido ao conceito defendido pelos pesquisadores do IPCCIC.  A educação emergiu como um 
projeto necessário para tirar a população de seu estado de inércia e apatia social, por meio da 

conscientização. Ao final, quatro assertivas ficaram claras: (1) a transformação é uma porta que se 
abre por dentro, como já dissera Shakespeare; (2) o conhecimento não compartilhado não 
promove mudanças; (3) a sociedade precisa de utopias e (4) é preciso que os indivíduos sejam 
comunidade, sejam cocriadores. 

A quarta conclusão se tornou uma proposta-alicerce. Entender que há falta de vida em 
comunidade, falta do sentido de comum nos indivíduos foi bastante relevante para o grupo que 
ao se empoderar da informação a fez girar transformando-a em ponto matriz do projeto de 
cidade humana. Foi esta apropriação de conhecimento que levou o grupo ao alerta da necessi-
dade de promover a transformação do indivíduo usuário da cidade em cidadão cocriador do seu 
espaço.  

Na sequência, no dia do lançamento do documentário “A Equação de Tudo”, o público 
presente foi convidado a interagir após à exibição e ao selecionarem cinco palavras cada que se 
relacionassem com as suas percepções do filme, evidenciaram a falta do amor como causa dos 
muitos problemas sociais. A atividade gerou o mapa abaixo:

Figura 7: Mapa de Palavras

    Fonte IPCCIC, 2015.

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Qual proposta de equação mais se aproxima da realidade de Ribeirão Preto?

Observa-se que mais de 80% dos respondentes assinalam opções que apontam equação em 
que a Política da cidade é acanhada, com destaque para aqueles que concordam que Ribeirão Preto 
é uma localidade tradicional.
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

PESQUISA

Fonte: IPCCIC, 2016.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Qual sua utopia em relação a Ribeirão Preto?
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Igualdade social e sustentabilidade aparecem como as utopias mais relacionadas à cidade.

Já participou ou participa de algum Conselho Municipal?
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Entretanto, entre os respondentes, muitos daqueles que afirmaram que a política da cidade é 
acanhada, 86,4% não participou ou participa de algum Conselho Municipal.

Se não, qual das opções abaixo explica melhor sua motivação para não participar?
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.
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Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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O motivo pela não participação dos respondentes em Conselhos Municipais mais declarado 
foi a falta de conhecimento de como participar, 35,8%,  seguido da falta de tempo, com 27,3%.

Você acredita que uma cidade possa ter um modelo de educação próprio, 
que forte e qualificado, consiga melhorar a realidade do lugar independente 
das propostas não bem sucedidas do Governo Federal na área de educação?

! "#$%&'()!
*(!+#*(,#!
*(!(*-.&/0#!

123425#!

6!

70#!2(84#$*(-! 9! :;<!
$0#;!#!)-$5.=45#!8#)($%(!2(42#*->!&8!42#4#8%&8!*#!
?8%&*#!(!*&!@$50#;!(,(8!A!B-(!42(.58&)!)(,C#2&2!

DD! 99;E!

85);!#!)-$5.=45#!%()!&-%#$#)5&!#!8-F5.5($%(!4&2&!
5)4,&$%&2!-)!)#*(,#!*(!(*-.&/0#!B-(;!(F5.5($%(;!
)-*(!4&2&!)(,C#2!&!2(&,5*&*(!*&!.5*&*(!

G:D! HH;I!

!"#$%&& '()& E::;:!
!

Entre os participantes, 77,4% acreditam que o município possa apresentar uma proposta 
de educação a partir de seus próprios referenciais. 

Todos os participantes do documentário afirmam que precisamos ter uma
consciência social, como você entende este conceito? Escolha a que melhor 
te representa.
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Pense sobre a frase abaixo e considere uma das possibilidade como resposta: 
Um fraco rei torna fraca uma forte gente (Camões)
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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Em relação às questões abertas, a pesquisa aponta:

O que Ribeirão Preto precisa para ser uma Cidade Criativa 
TABELA POR QUANTIDADE

 
ITEM QUANTIDADE % 

 
Cidadania / Conscientização Individual e Coletiva / Participação nas decisões 
politicas / Ética / Comprometimento / Novas alternativas 
 

194 39 

 
Participação ativa dos políticos / Mudanças na administração publica / Projetos e 
programas sérios e transparentes 
 

98 20 

 
Educação de qualidade em todos os níveis. 
 

67 13 

 
Valorização da cultura, das identidades culturais (pertencimento) / Preservação 
de Patrimônios 
 

64 13 

 
Investimento na área social, em qualidade de vida, no transporte, na saúde e na 
segurança / Movimentos Sociais 
 

31 06 

 
Sustentabilidade / Questões ambientais 
 

28 06 

 
Espaços verdes para lazer e cultura / Arborização e conforto climático / 
Preservação do meio / Esporte / Lazer / Espaços Públicos 
 

18 04 

 
TOTAL 
 

500 100 

 
 

!

Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Fonte: IPCCIC, 2016.

Fonte: IPCCIC, 2016.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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ITEM QUANTIDADE % 

 
Cidadania / Conscientização Individual e Coletiva / Participação nas decisões 
politicas / Ética / Comprometimento / Novas alternativas 
 

194 39 

 
Participação ativa dos políticos / Mudanças na administração publica / Projetos e 
programas sérios e transparentes 
 

98 20 

 
Educação de qualidade em todos os níveis. 
 

67 13 

 
Valorização da cultura, das identidades culturais (pertencimento) / Preservação 
de Patrimônios 
 

64 13 

 
Investimento na área social, em qualidade de vida, no transporte, na saúde e na 
segurança / Movimentos Sociais 
 

31 06 

 
Sustentabilidade / Questões ambientais 
 

28 06 

 
Espaços verdes para lazer e cultura / Arborização e conforto climático / 
Preservação do meio / Esporte / Lazer / Espaços Públicos 
 

18 04 

 
TOTAL 
 

500 100 
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O que falta para as pessoas se tornarem cocriadoras?
 TABELA POR QUANTIDADE

 
!"#$% &'()"% *%

+,-.-./,.%0%+1/23,4/5,6.781%0%+1/943,:4/51%0%;42<1/2.=,>,-.-4% ??@% AB%
C4D54/3,:4/51%E24/5,:4/51%-4%<4D54/7.F%0%+G>5GD.% HI% ?J%
K,LG>M.781%4%5D./2<.DN/3,.%-4%.7O42%<.D.%<1<G>.781% JJ% ??%
#-G3.781% AP% ?B%
C.D5,3,<.781% QI% R%
CD1S4512%2TD,12%0%-4:13DU5,312% Q?% H%
$1L,:4/512%V13,.,2%0%'/,81% ?@% H%
V4/21%+DW5,31% ?A% A%
(<D4/-4D%31:%1%!C++!+%0%+.<.3,5.781%31:%3GD212%0%#L4/512% ?A% A%
C4221.2%3D,.-1D.2%5D.=.>9./-1%/.%.-:,/,25D.781%<G=>,3.% ?B% A%
CD134221%-4%:G-./7.%-4%31:<1D5.:4/51%,/-,L,-G.>% B@% Q%
X42581% BP% Q%
Y5,3.% BH% ?%
$4,1%(:=,4/54% BA% ?%
V4MGD./7.%EZW2,3.%4%Z,/./34,D.F% BQ% ?%
;4Z1D:.%C1>W5,3.% BQ% ?%
!/ZD.425DG5GD.%0%>1MW25,3.%0%"D./2<1D54% BA% ?%
"["(\% A@?% ?BB%
 

Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Fonte: IPCCIC, 2016.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:
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  ENVOLVIMENTO como1 .4 
postura FUNDAMENTAL

Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.



Após a tabulação das palavras, recorreu-se à reflexão do filósofo Mikhail Bakhtin, em espe-
cial à sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Para ele “a palavra é capaz de registrar as fases 
transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” e, por sua vez, revelar até mesmo 

o que está invisível. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um grupo de pessoas, como 
aquele que muito significa, seja “Amor”, é perceber que os níveis das relações estão superficiais e 
que, de fato, falta o que é essencial aos olhos, lembrando Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas as descritas, ainda que não tran-
sitivas, pedem um complemento, não que vem depois, mas que as sustentam. Todos os léxicos 
citados estão compondo uma ordenação entre o que se quer e o que não se tem. O conjunto  
enunciado revela um país, um povo, um estado de espírito e, indica o caminho a ser seguido. 
Percebe-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conhecimento, participação, consciên-
cia e conscientização. Também, a falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, fidelidade. Mas, é porque na essência, falta Amor. 

Foi, a partir de então, que o grupo encontrou nas obras de Francisco Varella e Humberto 
Maturana, referências para trabalhar o conceito do Amor. Ambos os autores foram diversas vezes 
citados por Otto Scharmer em muitos de seus livros, como colaboradores importantes na formu-
lação da Teoria U. 

Na obra Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana”, os 
autores evidenciam que:

a esse ato de ampliar nosso domínio cognitivo reflexivo - que sempre implica uma 
experiência nova -, podemos chegar pelo raciocínio ou, mais diretamente, porque 
alguma circunstância nos leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor. Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o Amor ou, se 
não quiserem usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, sem aceitação do outro 
junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que 
destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno 
social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico 
que o gera. Não nos enganemos. Não se está moralizando nem fazendo aqui uma préd-
ica do Amor. Só se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, sem 
aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim, vive-se hipo-
critamente, na indiferença ou na negação ativa. Descartar o Amor como fundamento 
biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer 
tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz 
e nos legou (MATURAMA & VARELLA, 2010, p 268, 269). 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia são competências fundamentais 
para a socialização. A Biologia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia apontam a capacidade 
de aceitar e conviver com o diferente como um mecanismo essencial da vida coletiva. Também 
no campo da gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o caminho para sustentar 
o trabalho em equipe e a formação de líderes. 

Em De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, 
James C. Hunter (2014) dedica um capítulo ao Amor. Apresenta-o como um comportamento que 
se expressa sempre por uma escola: “amar é o ato de dar o melhor de si pelos outros, identifican-
do e atendendo a suas necessidades legítimas e visando o bem deles”. O Amor é algo que se faz, 
muito mais do que algo que se sente.

O que se aborda não são os componentes emocionais do amor: afeto, romance e paixão. 
Trata-se de doar-se, de mover-se em direção ao bem comum. 

Bauman (2004) em Amor Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em Ban-
quete, de Platão: “o amor não se dirige ao belo, como você pensa; dirige-se à geração e ao nasci-
mento do belo”. Com base nessa ideia, Baumam completa: “não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”.  E o autor termina afirmando que o amor “não é senão outro nome para o 
impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e de cidade, que para o IPCCIC são o substantivo e o sujei-
to de uma mesma frase. Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, o grupo do 
IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito da conscientização. Para os pesquisadores, não 
há consciência sem emoção. Entretanto, o que significa afirmar que conhecimento sem 
conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a percepção que o criador possui 
da sua criação. A consciência elabora, percebe e dá significado a sua criação. Para autores como 
Paulo Freire, a conscientização é um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciência, 
a uma tomada de postura crítica para superar a realidade em direção à utopia.  

 Significa certificar que saber não basta, é preciso ser o que se sabe. Não adianta pensar, 
escrever, falar. Não adianta corrigir os outros, discursar teorias, propagar histórias de bons exem-
plos. O que propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de cada um, depois a de todas as 
pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada um, é quando o movimento origi-
na-se em cada consciência e provoca um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país e,  porquê não o mundo? Isso é o mesmo que afirmar que o com-
bustível da conscientização é o sentimento, a emoção. Não se muda porque se tem informação, 
muda-se quando se sente que mudar é necessário, em alguns casos, a única opção.  

Mas, qual é o motor da mudança? A resposta é a motivação, que influencia o caminho a um 
determinado comportamento. É um impulso interno que move o ser humano rumo a algo. O 
indivíduo motivado torna-se capaz de se adaptar com mais facilidade e ser poroso a novas reali-
dades. A falta dela revela-se na apatia, na resistência injustificada à mudança. 

Imagine uma pedra jogada no lago, gerando ondas superficiais. Agora, pense em um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano, engendrando movimentos capazes de agitar as 
águas profundas, até formar tsunamis que devastam cidades. Superficial ou profundo, tudo é 
movimento. Imaginou? Ao transferir o exemplo para a ação humana deve-se perguntar qual é a 
“pedra no lago” ou o “choque de placas que provoca tsunamis”, que são capazes de iniciar 
mudanças? A resposta é “emoção”.

A emoção é a própria experiência subjetiva, a motivação. Do latim e (fora) movere (movi-
mento). Mover-se para fora. Ser capaz de sair de uma situação de apatia e deslocar-se. Sair de si 
mesmo e caminhar em direção ao outro. Afastar-se do ego em direção ao eco. Nesse processo, ao 
torna-se consciente de si mesmo, das suas potencialidades, o ser torna-se capaz da ação, da 
conscientização.

Contudo, embora se conheçam os movimentos da mudança, eles não são interiorizados se 
não houver desprendimento do “eu”. Para motivar esse deslocamento do eu em direção ao outro, 
à ação, o conhecimento latente deve ser banhado de emoção. Um exemplo prático é a ameaça de 
escassez d´água nas cidades. Toda vez que uma reportagem sobre um caso bem-sucedido é 
levado ao conhecimento de todos por emissoras de TV, rádio e jornal, nos dias seguintes, aumenta 
o número de pessoas que poupam água e observam quaisquer desperdícios que possam estar 
ocorrendo. Mas é sabido que pode ser esta uma mudança temporária, muitas vezes quando a 
imprensa cessa o alerta, as pessoas retroagem a velhos hábitos do desperdício. 

 Experiência como essa mostra que o nível de conscientização oscila em relação à sua 
manutenção, ou seja, passado um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números regridem 
aos índices de antes. Lembra do exemplo da pedra no lago? Quanto mais distante do elemento 
motivador, menor o efeito. Menos emoção, menos ação. Menor é a capacidade de sair de si 
mesmo em direção a algo. O que leva a afirmar que, a conscientização pela emoção se apresenta 
em dois estágios: um transitório e outro, permanente, ante o processo da união da emoção com a 
racionalização.

Alguns outros exemplos podem ajudar na compreensão. Pessoas que passam a defender 
uma causa depois de viverem emoções fortes, como por exemplo, se envolver em campanhas 
contra violência, após ter um parente assassinado.  Ou então, alguém instalar uma Organização 
Social para garantir o acesso a portadores de necessidades especiais. Um adulto deixa de jogar 
papel pela janela do carro, após ser recriminado por uma criança que aprendeu na escola que 
aquilo não era correto. Dor, medo, desespero, vergonha e esperança são sentimentos, emoções 
capazes de descolar o indivíduo do “eu”, de uma situação de egocentrismo, para o “outro”, em uma 
postura ecocentrista, pautada no coletivo.

Como a educação pode dar conta da demanda de gerar ação, conscientização em direção a 
um futuro melhor, é a pergunta chave neste ponto. Muitos já trabalham para isso. Mas, é preciso 
mais e, importantes líderes da mudança educacional, sabem disso. Para Maturana (2011) “a função 
da Educação é permitir o crescimento das crianças como pessoas que respeitam a si próprios e os 
outros com consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com responsabilidade e 
liberdade na comunidade a que pertencem”. Em outras palavras, a educação é um meio, compos-
to por experiências e situações. Por meio dela as pessoas são motivadas a descentrar-se, sendo 
mais cooperativas e menos competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e menos 
“eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana (2011) pode-se concluir que um relacionamento  se constitui a partir 
do entrelaçamento entre o racional e o emocional  do qual advém as coerências operacionais do 
sistema de argumentação. O autor trata também da possibilidade de que todas as ações funda-
mentam-se no emocionar. “Todas as condutas humanas como modos de interação surgem e se 
dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. Isto é válido, também, para o raciocínio. 
O emocionar é a própria condição de possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. Todo sistema racional tem um 
fundamento emocional”.

A proposta do autor chileno está centrada em pensar e organizar o processo de 
aprendizagem humana pela emoção, pela amorosidade, pelo cuidado. Enfim, pelo acolhimento 
no Amor e não na competição. 

Algumas definições são importantes para eliminar equívocos de entendimento. 
 A mudança é uma jornada, como mostra a Teoria U. A disrupção é um rompimento do 

estado anterior de coisas para um novo.  A defesa aqui é que nas Cidades Humanas haja um 
projeto de Cultura da conscientização em que a Educação esteja inserida como meio, e não o 
inverso.  Pensar o fazer cultural de maneira mais ampla que aulas de teatro, apresentações de 
música ou espetáculos de dança. Trata-se de aprender e de ensinar a compartilhar sentimentos e, 
neste caso, o teatro, a música, a dança, a literatura são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar vale lembrar que depois da tragédia noticiada, no dia 07 de maio de 2011, da 
morte de 11 estudantes em escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vítimas de um atirador de 23 
anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve comoção no país. Como todas, esta também 
passou. Talvez não para os familiares dos que perderam a vida.  Mas, uma semana depois, ao noti-
ciar o retorno às atividades escolares, o repórter revelou que,  nos primeiros dias não haveria ativi-

dade acadêmica, seria um período de eventos culturais.
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do medo, do pavor e promover 

novas relações entre cada um e a escola. Isto porque, as expressões culturais invariavelmente, provo-
cam emoções, de todos os tipos, e naquele momento, tinha a missão de reestabelecer confiança. 

Os problemas dos seres humanos estão nos seres humanos e não em outro local. Não há 
rota que possa ser revista sem que homens e mulheres deste mundo façam mudanças em si. A 
emoção motivadora pode advir das relações entre a cultura e a educação como dimensões da 
realidade humana.   

A Cultura é capaz de materializar uma Educação cooperada, na qual quem sabe mais ensina 
para quem sabe menos e, todos aprendem, como verdadeiramente, precisa ser. Propiciar que 
quem sabe mais ensine aquele que sabe menos é o mais amplo projeto de cooperação em Cultura 
e Educação que se possa conceber. Isso significa que em algum momento você ensina e em outro 
momento você aprende, porque todos têm o que ensinar e o que aprender, dependendo do 
conhecimento que precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, em sua terceira fase houve a aplicação de um ques-
tionário, sempre após a exibição do documentário, que gerou duas devolutivas: um relatório de 
informações estatísticas e um referencial de conteúdo aberto. Quanto ao primeiro, obteve-se os 
seguintes resultados:

Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

  TECNOLOGIA SOCIAL1 .5 
do  IPCCIC

O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas é o resultado de um pro-
cesso de transformações. Nas décadas de 1960 e 1970 falava-se em TA – Tecnologia Apropriada. 
Para o professor da Unicamp Renato Dagnino (2009) o seu berço seria a Índia do século XIX, onde 
“o pensamento de reformadores daquela sociedade estava voltado para a reabilitação das tecno-
logias tradicionais, praticadas em aldeias como estratégia de luta contra o domínio britânico”.  
Gandhi é visto como um dos primeiros a praticar o que viria a ser a Tecnologia Social.  Sua defesa 
pela roca contra a supremacia colonial da Inglaterra industrial é um desenho muito claro desta 
prática.

Em alguns casos o conceito derivou e, em outros ganhou novas definições, que iam surgin-
do originárias de movimentos próximos, paralelos ou até mesmo distantes: Tecnologia Utópica, 
Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), em atividade no Brasil desde 2001,
 

foi principalmente no diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação que nasceu a percepção da Tecnologia Social como 
um conceito que poderia definir práticas de intervenção social que se destacam pelo 
êxito na melhoria das condições de vida da população, construindo soluções participa-
tivas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são aplicadas (ITS, 2011).

O ITS define Tecnologia Social como um “conjunto de técnicas e metodologias transforma-
doras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida”. Ao apresentar quais 
são os princípios, os parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS sistematiza o 
percurso a ser cumprido pelos atores desta área, desde o momento da elaboração de metodolo-
gias até as propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identificou. Isso significa afirmar que no início das ativi-
dades do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, o conceito de Tecnologia 
Social não fazia parte da base teórica referencial do grupo. Somente dois anos após sua criação, 
as relações foram estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elaborado. Na prática, o 

que o IPCCIC faz é diagnosticar  as potencialidades das cidades, com base nas identidades 
culturais e, a partir deste diagnóstico, seguindo a metodologia criada pelo grupo, concebe 
propostas de ação para a localidade pesquisada. Ao final, o que se tem é a Tecnologia Social 
criada para a gestão de cidades, que se desejam criativas/humanas.

A TS do Instituto está organizada em cinco cadernos que articulam cinco movimentos; 
(1) diagnóstico das referências culturais e identitárias da cidade (groundsource – a partir da 

sociedade). Este diagnóstico está comprometido em fazer o download de tudo o que fora 
produzido sobre a localidade, reconhecendo outros atores, dialogando com a população, busca-
do fazer visível aos olhos dos gestores, conforme sugerem os estudos do Laboratório Cidade do 
Futuro, de ETH, de Zurique. Este percurso foi inspirado na experiência do INRC - Inventário 
Nacional de Referências Culturais do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacion-
al anteriormente utilizado pelos integrantes do IPCCIC, mas adequado às necessidades do grupo, 
que vão além ao diagnóstico do patrimônio, e avançam para a compreensão das relações manti-
das entre as referências culturais, os grupos para as quais elas significam e a cidade; 

(2) relatório de potencialidades/possibilidades com destaque para as diretrizes urba-
nas/ambientais e culturais. Neste momento, os pesquisadores usam a ferramenta da prototi-
pagem para criar propostas. Trata-se de uma sistematização do modelo de pensar ideias organ-
izadas na metodologia do Design Thinking; 

(3) elaboração de conjunto de projetos para dinamizar as referidas potencialidades a partir 
da Economia Criativa e suas cadeias produtivas, do Empreendedorismo Social e na formação do 
cidadão cocriador de seu lugar; 

(4) fomento para a criação de redes de cooperação para a realização do item 4 (stakehold-
ers). Esta prática surge já como materialidade física das fases anteriores e dará o suporte para a 
implantação dos projetos; e, 

(5) avaliação com indicadores especialmente criados no início das cinco etapas.

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas é o resultado de um pro-
cesso de transformações. Nas décadas de 1960 e 1970 falava-se em TA – Tecnologia Apropriada. 
Para o professor da Unicamp Renato Dagnino (2009) o seu berço seria a Índia do século XIX, onde 
“o pensamento de reformadores daquela sociedade estava voltado para a reabilitação das tecno-
logias tradicionais, praticadas em aldeias como estratégia de luta contra o domínio britânico”.  
Gandhi é visto como um dos primeiros a praticar o que viria a ser a Tecnologia Social.  Sua defesa 
pela roca contra a supremacia colonial da Inglaterra industrial é um desenho muito claro desta 
prática.

Em alguns casos o conceito derivou e, em outros ganhou novas definições, que iam surgin-
do originárias de movimentos próximos, paralelos ou até mesmo distantes: Tecnologia Utópica, 
Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), em atividade no Brasil desde 2001,
 

foi principalmente no diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação que nasceu a percepção da Tecnologia Social como 
um conceito que poderia definir práticas de intervenção social que se destacam pelo 
êxito na melhoria das condições de vida da população, construindo soluções participa-
tivas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são aplicadas (ITS, 2011).

O ITS define Tecnologia Social como um “conjunto de técnicas e metodologias transforma-
doras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida”. Ao apresentar quais 
são os princípios, os parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS sistematiza o 
percurso a ser cumprido pelos atores desta área, desde o momento da elaboração de metodolo-
gias até as propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identificou. Isso significa afirmar que no início das ativi-
dades do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, o conceito de Tecnologia 
Social não fazia parte da base teórica referencial do grupo. Somente dois anos após sua criação, 
as relações foram estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elaborado. Na prática, o 

que o IPCCIC faz é diagnosticar  as potencialidades das cidades, com base nas identidades 
culturais e, a partir deste diagnóstico, seguindo a metodologia criada pelo grupo, concebe 
propostas de ação para a localidade pesquisada. Ao final, o que se tem é a Tecnologia Social 
criada para a gestão de cidades, que se desejam criativas/humanas.

A TS do Instituto está organizada em cinco cadernos que articulam cinco movimentos; 
(1) diagnóstico das referências culturais e identitárias da cidade (groundsource – a partir da 

sociedade). Este diagnóstico está comprometido em fazer o download de tudo o que fora 
produzido sobre a localidade, reconhecendo outros atores, dialogando com a população, busca-
do fazer visível aos olhos dos gestores, conforme sugerem os estudos do Laboratório Cidade do 
Futuro, de ETH, de Zurique. Este percurso foi inspirado na experiência do INRC - Inventário 
Nacional de Referências Culturais do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacion-
al anteriormente utilizado pelos integrantes do IPCCIC, mas adequado às necessidades do grupo, 
que vão além ao diagnóstico do patrimônio, e avançam para a compreensão das relações manti-
das entre as referências culturais, os grupos para as quais elas significam e a cidade; 

(2) relatório de potencialidades/possibilidades com destaque para as diretrizes urba-
nas/ambientais e culturais. Neste momento, os pesquisadores usam a ferramenta da prototi-
pagem para criar propostas. Trata-se de uma sistematização do modelo de pensar ideias organ-
izadas na metodologia do Design Thinking; 

(3) elaboração de conjunto de projetos para dinamizar as referidas potencialidades a partir 
da Economia Criativa e suas cadeias produtivas, do Empreendedorismo Social e na formação do 
cidadão cocriador de seu lugar; 

(4) fomento para a criação de redes de cooperação para a realização do item 4 (stakehold-
ers). Esta prática surge já como materialidade física das fases anteriores e dará o suporte para a 
implantação dos projetos; e, 

(5) avaliação com indicadores especialmente criados no início das cinco etapas.

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Figura 8: Mapa Espiral Tecnologia Social IPCCIC
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Fonte: IPPCIC, 2016

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Para o IPCCIC a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida comum de seus moradores. O conceito de identidade 
cultural, quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor 
consiga dimensionar o que significa este diagnóstico e como 
pode respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de 
uma crise de identidades, conceito bastante propagado, em 
especial, após a globalização que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall (2006) 
não há uma crise de identidade e não existe identidade unifica-
da. Para ele, esta seria transformada continuamente em relação 
às maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades são resultado de 
sistemas de representação, portanto, são construções 
histórico-sociais. A referência cultural liga o indivíduo às estru-
turas, deslocando o sujeito no tempo. Quando não ocorre o 
processo de identificação, por meio do qual são refletidas as 
identidades culturais, estas se tornam provisórias e variáveis, e 
a identidade estável do sujeito parece se fragmentar. 

É contra isso que o IPCCIC trabalha, identidades fragmen-
tadas promovem rupturas traumáticas nas relações de pert-
encimento das comunidades com seus lugares e somente a 
restauração desta relação consegue fortalecer um projeto de 
Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade, significa: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identificar os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
conflitos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...),    e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

É desta base que se origina um padrão de desejo da 
comunidade e, só a partir daí, qualquer projeto deverá ser 
concebido, seja uma simples proposta de abertura de rua ou 
uma complexa decisão em criar um polo industrial em uma 
comunidade, que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura desta 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibilidade 

de a população sinalizar para direção contrária àquela que os 
técnicos já delinearam como a adequada para fazer a cidade 
crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria U, não 
existe possibilidade de semente boa germinar em solo infértil, 
nem solo fertilizado dar vida a semente ruim. O que significa 
afirmar, considerando a ideia como semente e a localidade 
como solo, que antes de plantar é preciso cultivar. Ideia boa é a 
ideia que coaduna com o padrão de desejo da comunidade. 
Sem diagnóstico profundo não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após esta identificação, a elaboração de propos-
tas de criação de Redes de Cooperação. É nesta fase que se 
delineiam metas, cronogramas, recursos e se articulam os mod-
elos de cooperação, sejam por clusters, APLs (Arranjos Produ-
tivos Locais), cooperativas, cadeias produtivas ou simples-
mente a formação de grupos unidos pela geografia ou afini-
dade.

 Quando o IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de 
Tecnologia Social, o faz com a certeza de que somente por meio 
da cultura de uma comunidade será possível atingir o estágio 
da conscientização cidadã e coletiva que permitam a efetiva 
realização do que se concebe como direitos humanos. 

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade enquanto estrutura 
física, geográfica, burocrática, espacial, constitucional só se 
consolida como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que este se faça agente 
cocriador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso que 
haja o empoderamento deste em relação ao seu papel social, 
fruto de um projeto de formação que se viabiliza por meio de 
ações culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli-
ficar as falas dos agentes sociais para que um escute o outro; 
um enxergue o outro; e, diante das condições de escuta e de 
visão, a sociedade e o poder público avancem rumo à qualifi-
cação de vida dos moradores das cidades. 

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Para o IPCCIC a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida comum de seus moradores. O conceito de identidade 
cultural, quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor 
consiga dimensionar o que significa este diagnóstico e como 
pode respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de 
uma crise de identidades, conceito bastante propagado, em 
especial, após a globalização que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall (2006) 
não há uma crise de identidade e não existe identidade unifica-
da. Para ele, esta seria transformada continuamente em relação 
às maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais a nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades são resultado de 
sistemas de representação, portanto, são construções 
histórico-sociais. A referência cultural liga o indivíduo às estru-
turas, deslocando o sujeito no tempo. Quando não ocorre o 
processo de identificação, por meio do qual são refletidas as 
identidades culturais, estas se tornam provisórias e variáveis, e 
a identidade estável do sujeito parece se fragmentar. 

É contra isso que o IPCCIC trabalha, identidades fragmen-
tadas promovem rupturas traumáticas nas relações de pert-
encimento das comunidades com seus lugares e somente a 
restauração desta relação consegue fortalecer um projeto de 
Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade, significa: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identificar os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
conflitos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...),    e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

É desta base que se origina um padrão de desejo da 
comunidade e, só a partir daí, qualquer projeto deverá ser 
concebido, seja uma simples proposta de abertura de rua ou 
uma complexa decisão em criar um polo industrial em uma 
comunidade, que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura desta 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibilidade 

de a população sinalizar para direção contrária àquela que os 
técnicos já delinearam como a adequada para fazer a cidade 
crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria U, não 
existe possibilidade de semente boa germinar em solo infértil, 
nem solo fertilizado dar vida a semente ruim. O que significa 
afirmar, considerando a ideia como semente e a localidade 
como solo, que antes de plantar é preciso cultivar. Ideia boa é a 
ideia que coaduna com o padrão de desejo da comunidade. 
Sem diagnóstico profundo não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após esta identificação, a elaboração de propos-
tas de criação de Redes de Cooperação. É nesta fase que se 
delineiam metas, cronogramas, recursos e se articulam os mod-
elos de cooperação, sejam por clusters, APLs (Arranjos Produ-
tivos Locais), cooperativas, cadeias produtivas ou simples-
mente a formação de grupos unidos pela geografia ou afini-
dade.

 Quando o IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de 
Tecnologia Social, o faz com a certeza de que somente por meio 
da cultura de uma comunidade será possível atingir o estágio 
da conscientização cidadã e coletiva que permitam a efetiva 
realização do que se concebe como direitos humanos. 

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade enquanto estrutura 
física, geográfica, burocrática, espacial, constitucional só se 
consolida como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que este se faça agente 
cocriador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso que 
haja o empoderamento deste em relação ao seu papel social, 
fruto de um projeto de formação que se viabiliza por meio de 
ações culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli-
ficar as falas dos agentes sociais para que um escute o outro; 
um enxergue o outro; e, diante das condições de escuta e de 
visão, a sociedade e o poder público avancem rumo à qualifi-
cação de vida dos moradores das cidades. 

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 
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Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

  Aprimorando a ESCUTA1 .6 
no campo das  POLÍTICAS

PÚBLICAS

Quando se aborda políticas públicas, para Lawrence Mead (1995) 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 
destas ações sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo objetivo é a análise do 
governo em relação às demandas da sociedade. Essa questão se complexifica se for considerada a 
afirmação de René Rémond (2003) de que essas demandas têm aumentado. Como resultado 
disso, áreas anteriormente não planificadas vem passando por regulamentação pública, amplian-
do o papel e o alcance do Estado. Esta é uma tendência da sociedade contemporânea: a expansão 
do universo político.

Tem ocorrido uma gradual passagem de uma sociedade de desenvolvimentos espontâneos 
para uma sociedade planificada, na qual não apenas a política econômica tem um papel impor-
tante, mas também outras dimensões da realidade social, entre as quais a área cultural, se 
tornaram foco da ação do governo. Sofrendo pressões diversas, os poderes públicos foram e têm 
sido “levados a legislar e controlar as mais distintas esferas da vida social, da construção de mora-
dias à difusão da cultura” (BARROS, 2005, n.p.). 

Essa inflexão forçou o aumento do “conjunto de atividades diretamente destinadas à 
execução concreta das tarefas e incumbências consideradas de interesses público ou comum” que 
definem a administração pública (BOBBIO, 1993, p.10).  É uma equação simples: aumento de 
demanda gera novas políticas públicas, que resultam em ampliação do aparato do Estado e na 
crescente necessidade de especialização em áreas diversas. 

Para Luiz Carlos Bresser Pereira (2001), Ministro da Administração e Reforma do Estado, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, 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. Foi nessa fase que ocorreu a redemocratização brasileira, após 20 anos de Ditadura Civil-Mil-
itar, consolidada constitucionalmente com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, seu 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas, 
tais como saúde e assistência social. 

No campo da cultura o texto também inovou, ampliando o conceito e adotando uma nova 
percepção de patrimônio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colaboração da comuni-
dade 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 n. 71, de 2012, sobre a organização do Sistema Nacion-
al de Cultura, ele definiu o regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, 
contemplando a gestão democrática e permanente, pactuada entre a Federação e a sociedade . 
Inverteu-se a lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura organizacional antidemo-
crática, que resultava em projetos elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, pensa-
dos por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a descentralização e a democratização (ainda 
em curso), na tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborativa entre atores públicos 

e sociedade civil.
Paralelo a esse processo, Bresser Pereira (2001) afirma que o Estado passaria por outra 

transformação. Para a equipe que subia ao poder era “imperativo” aumentar a eficiência e 
melhorar o desempenho da administração pública, adotando um perfil menos patrimonialis-
ta e mais gerencial, como resposta ao aumento das funções do Estado. Essa mudança é defen-
dida pela Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se considerava uma “crise 
generalizada do Estado”, bem como uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis 
distintos: o político e o administrativo . 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a participação igualitária, defen-
dida pelas eleições, pensamento e imprensa livres. A prática frequente da participação e controle 
da administração pública pelos cidadãos passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível 
administrativo, implanta-se reforma que adota um modelo gerencial de gestão, baseado na 
eficácia e no controle dos resultados, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e na horizontalidade das decisões.

Milton Santos (2001) olha para esse movimento de uma maneira mais abrangente. Ao 
longo dos últimos séculos, com o desenvolvimento e o reforço do capitalismo, houve, paralela-
mente, o surgimento de 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 
chamou 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” (SANTOS, 2009, p. 64).

 O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a ser plena no Brasil, juntamente 
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 busca-
das localmente. Ai estaria a cidadania plena. 

Para Edgar Morin (2013), esse movimento passa pela invenção da democracia participativa. 
Isto porque, segundo o autor, a democracia pautada no sistema representativo republicano e na 
separação dos poderes está “desvitalizada” por uma “insignificância do pensamento político, 
desinteresse dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desafios da era planetária 
(MORIN, 2013, p. 81). 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. 

Esse formato “permitirá discutir em nível local os problemas de interesse nacional e até 
mesmo planetário” (MORIN, 2013, p. 82-83). O autor indica como um dos caminhos a implantação 
de um novo tipo de governança, capaz de unir as instâncias participativas cidadãs, políticas e 
administrativas, locais, regionais e técnicos. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para aqueles que o habitam. Se esta 
proposição está correta, então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produtores de senti-
dos, percebendo as referências que configuram suas identidades culturais. 

“A longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de prosperar mais do 
que aqueles que não a possuem”. Essa é a fala de Robert M. Solow prêmio Nobel da Economia 
reproduzida no livro Cidades em Transformação (2014). Para ele, “as cidades devem conhecer 
seus atributos de identidade mais fortes e desenvolvê-los [...] ou correrão o risco de serem tudo 
para todos e nada de especial para ninguém”. 

Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do IPCCIC vem aprimorando, por meio da 

pesquisa e aplicação prática, métodos de análise de políticas públicas, visando contribuir com 
propostas de melhoria das ações governamentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em 
que vivem.

O Instituto defende que a construção de políticas públicas democráticas passa pela 
percepção profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para obter esse nível de com-
preensão 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. Pede envolvimento, uma postura de deslocamento do eu em direção ao 
outro. Abrange um cuidar daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o coletivo, assim 
como já referenciado na Teoria U e na concepção da Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra se faz 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. 
Esta 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. 
Superar desigualdades, transpor especializações e ultrapassar fronteiras de conhecimento de 
maneira a auxiliar a sociedade ocidental a lembrar aquilo que parece ter esquecido: religar-se ao 
meio ambiente, religar-se ao Estado do qual faz parte, religar-se entre si formando comunidades. 

Enfim, reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. Avançar na construção de uma 
cidadania para além da participação, em direção ao envolvimento, que para Morin (2013) signifi-
ca o empoderamento da sociedade civil, conquistado com a progressão em liberdade, autono-
mia e comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade.

A orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, fundamentalmente, o 
objetivo não é mais o desenvolvimento de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, 
do calculável; é também o retorno de cada um às suas necessidades interiores, à estim-
ulação das aptidões de compreender o outro, próximo e distante, [...]. O envolvimento 
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 (MORIN, 2013, p. 44).

  Nesse caminho proposto por Morin (2013), os pesquisadores do IPCCIC consideram 
que devem ser levados em conta alguns elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas a serem feitas ao se construir políticas públicas: O que? Para quem? Por quê? 
Como? 

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 



Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Quando se aborda políticas públicas, para Lawrence Mead (1995) 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 
destas ações sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo objetivo é a análise do 
governo em relação às demandas da sociedade. Essa questão se complexifica se for considerada a 
afirmação de René Rémond (2003) de que essas demandas têm aumentado. Como resultado 
disso, áreas anteriormente não planificadas vem passando por regulamentação pública, amplian-
do o papel e o alcance do Estado. Esta é uma tendência da sociedade contemporânea: a expansão 
do universo político.

Tem ocorrido uma gradual passagem de uma sociedade de desenvolvimentos espontâneos 
para uma sociedade planificada, na qual não apenas a política econômica tem um papel impor-
tante, mas também outras dimensões da realidade social, entre as quais a área cultural, se 
tornaram foco da ação do governo. Sofrendo pressões diversas, os poderes públicos foram e têm 
sido “levados a legislar e controlar as mais distintas esferas da vida social, da construção de mora-
dias à difusão da cultura” (BARROS, 2005, n.p.). 

Essa inflexão forçou o aumento do “conjunto de atividades diretamente destinadas à 
execução concreta das tarefas e incumbências consideradas de interesses público ou comum” que 
definem a administração pública (BOBBIO, 1993, p.10).  É uma equação simples: aumento de 
demanda gera novas políticas públicas, que resultam em ampliação do aparato do Estado e na 
crescente necessidade de especialização em áreas diversas. 

Para Luiz Carlos Bresser Pereira (2001), Ministro da Administração e Reforma do Estado, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, 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. Foi nessa fase que ocorreu a redemocratização brasileira, após 20 anos de Ditadura Civil-Mil-
itar, consolidada constitucionalmente com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, seu 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas, 
tais como saúde e assistência social. 

No campo da cultura o texto também inovou, ampliando o conceito e adotando uma nova 
percepção de patrimônio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colaboração da comuni-
dade 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 n. 71, de 2012, sobre a organização do Sistema Nacion-
al de Cultura, ele definiu o regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, 
contemplando a gestão democrática e permanente, pactuada entre a Federação e a sociedade . 
Inverteu-se a lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura organizacional antidemo-
crática, que resultava em projetos elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, pensa-
dos por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a descentralização e a democratização (ainda 
em curso), na tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborativa entre atores públicos 

e sociedade civil.
Paralelo a esse processo, Bresser Pereira (2001) afirma que o Estado passaria por outra 

transformação. Para a equipe que subia ao poder era “imperativo” aumentar a eficiência e 
melhorar o desempenho da administração pública, adotando um perfil menos patrimonialis-
ta e mais gerencial, como resposta ao aumento das funções do Estado. Essa mudança é defen-
dida pela Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se considerava uma “crise 
generalizada do Estado”, bem como uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis 
distintos: o político e o administrativo . 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a participação igualitária, defen-
dida pelas eleições, pensamento e imprensa livres. A prática frequente da participação e controle 
da administração pública pelos cidadãos passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível 
administrativo, implanta-se reforma que adota um modelo gerencial de gestão, baseado na 
eficácia e no controle dos resultados, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e na horizontalidade das decisões.

Milton Santos (2001) olha para esse movimento de uma maneira mais abrangente. Ao 
longo dos últimos séculos, com o desenvolvimento e o reforço do capitalismo, houve, paralela-
mente, o surgimento de 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 
chamou 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” (SANTOS, 2009, p. 64).

 O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a ser plena no Brasil, juntamente 
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 busca-
das localmente. Ai estaria a cidadania plena. 

Para Edgar Morin (2013), esse movimento passa pela invenção da democracia participativa. 
Isto porque, segundo o autor, a democracia pautada no sistema representativo republicano e na 
separação dos poderes está “desvitalizada” por uma “insignificância do pensamento político, 
desinteresse dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desafios da era planetária 
(MORIN, 2013, p. 81). 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. 

Esse formato “permitirá discutir em nível local os problemas de interesse nacional e até 
mesmo planetário” (MORIN, 2013, p. 82-83). O autor indica como um dos caminhos a implantação 
de um novo tipo de governança, capaz de unir as instâncias participativas cidadãs, políticas e 
administrativas, locais, regionais e técnicos. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para aqueles que o habitam. Se esta 
proposição está correta, então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produtores de senti-
dos, percebendo as referências que configuram suas identidades culturais. 

“A longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de prosperar mais do 
que aqueles que não a possuem”. Essa é a fala de Robert M. Solow prêmio Nobel da Economia 
reproduzida no livro Cidades em Transformação (2014). Para ele, “as cidades devem conhecer 
seus atributos de identidade mais fortes e desenvolvê-los [...] ou correrão o risco de serem tudo 
para todos e nada de especial para ninguém”. 

Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do IPCCIC vem aprimorando, por meio da 

pesquisa e aplicação prática, métodos de análise de políticas públicas, visando contribuir com 
propostas de melhoria das ações governamentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em 
que vivem.

O Instituto defende que a construção de políticas públicas democráticas passa pela 
percepção profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para obter esse nível de com-
preensão 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. Pede envolvimento, uma postura de deslocamento do eu em direção ao 
outro. Abrange um cuidar daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o coletivo, assim 
como já referenciado na Teoria U e na concepção da Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra se faz 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. 
Esta 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. 
Superar desigualdades, transpor especializações e ultrapassar fronteiras de conhecimento de 
maneira a auxiliar a sociedade ocidental a lembrar aquilo que parece ter esquecido: religar-se ao 
meio ambiente, religar-se ao Estado do qual faz parte, religar-se entre si formando comunidades. 

Enfim, reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. Avançar na construção de uma 
cidadania para além da participação, em direção ao envolvimento, que para Morin (2013) signifi-
ca o empoderamento da sociedade civil, conquistado com a progressão em liberdade, autono-
mia e comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade.

A orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, fundamentalmente, o 
objetivo não é mais o desenvolvimento de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, 
do calculável; é também o retorno de cada um às suas necessidades interiores, à estim-
ulação das aptidões de compreender o outro, próximo e distante, [...]. O envolvimento 
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 (MORIN, 2013, p. 44).

  Nesse caminho proposto por Morin (2013), os pesquisadores do IPCCIC consideram 
que devem ser levados em conta alguns elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas a serem feitas ao se construir políticas públicas: O que? Para quem? Por quê? 
Como? 

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 



Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.

Quando se aborda políticas públicas, para Lawrence Mead (1995) 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 
destas ações sistematizadas se inclui no estudo da dimensão política, cujo objetivo é a análise do 
governo em relação às demandas da sociedade. Essa questão se complexifica se for considerada a 
afirmação de René Rémond (2003) de que essas demandas têm aumentado. Como resultado 
disso, áreas anteriormente não planificadas vem passando por regulamentação pública, amplian-
do o papel e o alcance do Estado. Esta é uma tendência da sociedade contemporânea: a expansão 
do universo político.

Tem ocorrido uma gradual passagem de uma sociedade de desenvolvimentos espontâneos 
para uma sociedade planificada, na qual não apenas a política econômica tem um papel impor-
tante, mas também outras dimensões da realidade social, entre as quais a área cultural, se 
tornaram foco da ação do governo. Sofrendo pressões diversas, os poderes públicos foram e têm 
sido “levados a legislar e controlar as mais distintas esferas da vida social, da construção de mora-
dias à difusão da cultura” (BARROS, 2005, n.p.). 

Essa inflexão forçou o aumento do “conjunto de atividades diretamente destinadas à 
execução concreta das tarefas e incumbências consideradas de interesses público ou comum” que 
definem a administração pública (BOBBIO, 1993, p.10).  É uma equação simples: aumento de 
demanda gera novas políticas públicas, que resultam em ampliação do aparato do Estado e na 
crescente necessidade de especialização em áreas diversas. 

Para Luiz Carlos Bresser Pereira (2001), Ministro da Administração e Reforma do Estado, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, 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. Foi nessa fase que ocorreu a redemocratização brasileira, após 20 anos de Ditadura Civil-Mil-
itar, consolidada constitucionalmente com a Carta Magna de 1988. Chamada de Carta Cidadã, seu 
texto considerou fundamental a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas, 
tais como saúde e assistência social. 

No campo da cultura o texto também inovou, ampliando o conceito e adotando uma nova 
percepção de patrimônio cultural, no Artigo 216, no qual contemplou a colaboração da comuni-
dade 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 n. 71, de 2012, sobre a organização do Sistema Nacion-
al de Cultura, ele definiu o regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, 
contemplando a gestão democrática e permanente, pactuada entre a Federação e a sociedade . 
Inverteu-se a lógica. Depois de décadas de prevalência de uma cultura organizacional antidemo-
crática, que resultava em projetos elaborados “de cima para baixo” e “de dentro para fora”, pensa-
dos por políticos profissionais e técnicos, iniciam-se a descentralização e a democratização (ainda 
em curso), na tentativa de efetivar políticas resultantes da ação colaborativa entre atores públicos 

e sociedade civil.
Paralelo a esse processo, Bresser Pereira (2001) afirma que o Estado passaria por outra 

transformação. Para a equipe que subia ao poder era “imperativo” aumentar a eficiência e 
melhorar o desempenho da administração pública, adotando um perfil menos patrimonialis-
ta e mais gerencial, como resposta ao aumento das funções do Estado. Essa mudança é defen-
dida pela Câmara de Reforma do Estado como uma resposta ao que se considerava uma “crise 
generalizada do Estado”, bem como uma forma de defesa da coisa pública em dois níveis 
distintos: o político e o administrativo . 

No primeiro, as instituições da democracia garantiriam a participação igualitária, defen-
dida pelas eleições, pensamento e imprensa livres. A prática frequente da participação e controle 
da administração pública pelos cidadãos passaria a ser vista como a espinha dorsal. No nível 
administrativo, implanta-se reforma que adota um modelo gerencial de gestão, baseado na 
eficácia e no controle dos resultados, bem como, no plano da estrutura organizacional, na 
descentralização e na horizontalidade das decisões.

Milton Santos (2001) olha para esse movimento de uma maneira mais abrangente. Ao 
longo dos últimos séculos, com o desenvolvimento e o reforço do capitalismo, houve, paralela-
mente, o surgimento de 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 
chamou 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” (SANTOS, 2009, p. 64).

 O autor reconhece que essa cidadania nunca chegou a ser plena no Brasil, juntamente 
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 busca-
das localmente. Ai estaria a cidadania plena. 

Para Edgar Morin (2013), esse movimento passa pela invenção da democracia participativa. 
Isto porque, segundo o autor, a democracia pautada no sistema representativo republicano e na 
separação dos poderes está “desvitalizada” por uma “insignificância do pensamento político, 
desinteresse dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desafios da era planetária 
(MORIN, 2013, p. 81). 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. 

Esse formato “permitirá discutir em nível local os problemas de interesse nacional e até 
mesmo planetário” (MORIN, 2013, p. 82-83). O autor indica como um dos caminhos a implantação 
de um novo tipo de governança, capaz de unir as instâncias participativas cidadãs, políticas e 
administrativas, locais, regionais e técnicos. 

A resposta está no lugar. No espaço que faz sentido para aqueles que o habitam. Se esta 
proposição está correta, então é necessário conhecer e ouvir os verdadeiros produtores de senti-
dos, percebendo as referências que configuram suas identidades culturais. 

“A longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de prosperar mais do 
que aqueles que não a possuem”. Essa é a fala de Robert M. Solow prêmio Nobel da Economia 
reproduzida no livro Cidades em Transformação (2014). Para ele, “as cidades devem conhecer 
seus atributos de identidade mais fortes e desenvolvê-los [...] ou correrão o risco de serem tudo 
para todos e nada de especial para ninguém”. 

Com base nesses pressupostos, os pesquisadores do IPCCIC vem aprimorando, por meio da 

pesquisa e aplicação prática, métodos de análise de políticas públicas, visando contribuir com 
propostas de melhoria das ações governamentais e das relações entre os cidadãos e a cidade em 
que vivem.

O Instituto defende que a construção de políticas públicas democráticas passa pela 
percepção profunda das expectativas dos grupos envolvidos. Para obter esse nível de com-
preensão 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. Pede envolvimento, uma postura de deslocamento do eu em direção ao 
outro. Abrange um cuidar daquilo que está para além do ego e encontra o eco, o coletivo, assim 
como já referenciado na Teoria U e na concepção da Sociedade 4.0.

Para que isso ocorra se faz 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. 
Esta 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. 
Superar desigualdades, transpor especializações e ultrapassar fronteiras de conhecimento de 
maneira a auxiliar a sociedade ocidental a lembrar aquilo que parece ter esquecido: religar-se ao 
meio ambiente, religar-se ao Estado do qual faz parte, religar-se entre si formando comunidades. 

Enfim, reconstruir relações de vizinhança, de proximidade. Avançar na construção de uma 
cidadania para além da participação, em direção ao envolvimento, que para Morin (2013) signifi-
ca o empoderamento da sociedade civil, conquistado com a progressão em liberdade, autono-
mia e comunidade, atingindo níveis altos de solidariedade.

A orientação desenvolvimento/envolvimento significa que, fundamentalmente, o 
objetivo não é mais o desenvolvimento de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, 
do calculável; é também o retorno de cada um às suas necessidades interiores, à estim-
ulação das aptidões de compreender o outro, próximo e distante, [...]. O envolvimento 
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 (MORIN, 2013, p. 44).

  Nesse caminho proposto por Morin (2013), os pesquisadores do IPCCIC consideram 
que devem ser levados em conta alguns elementos fundamentais, que podem ser resumidos em 
quatro perguntas a serem feitas ao se construir políticas públicas: O que? Para quem? Por quê? 
Como? 

A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 



Entre todas as obras do filósofo francês Edgard Morin, os pesquisadores do IPCCIC 
trabalharam com duas delas: A Via Para o Futuro da Humanidade e Os Sete Saberes Necessários 
à Educação do Futuro. De pronto, Morin (2013) sentencia: “não é apenas nossa ignorância; é 
também nosso conhecimento que nos cega”, dialogando com a Teoria U, de Otto Scharmer 
(2010, 2014). O autor analisa que a crise política agrava-se pela incapacidade de pensar e de 
enfrentar a novidade, a amplitude e a complexidade dos problemas.

Das suas muitas contribuições, uma balizou todo o processo da Tecnologia Social do 
IPCCIC. Morin (2013) diferencia desenvolvimento de envolvimento. Ele afirma que “a ideia geral-
mente admitida do desenvolvimento cega diante das devastações e degradações que produz. A 
ideia de desenvolvimento é uma ideia subdesenvolvida”. Para o autor, muitas das tragédias soci-
ais 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 
financeirização não tivesse sido apontada como a única alternativa para a sociedade. 

Morin (2013) alerta que “o desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contex-
tos humanos e culturais”. Essa afirmação valida a defesa feita pelo IPCCIC quanto à necessidade 
de se fazer o diagnóstico de referências culturais das cidades, antes de propor qualquer iniciativa. 
Para o autor, “o envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas comuni-
dades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece ao individualismo. 
O envolvimento favorece a comunidade”.  A perda da solidariedade conduz ao mal-estar, inclu-
sive, no próprio cerne do conforto material. Decorre daí que muitos projetos que integram o 
caderno 3 apregoam as ações solidárias. 

Morin (2013) afirma que não é possível uma reforma política sem reforma do pensamento 
político, que, por sua vez, pressupõe reforma do próprio pensamento, que se fundamenta numa  
reestruturação da Educação. 

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 refor-
ma de vida e sem reforma ética. Para os pesquisadores do IPCCIC, grandes mudanças sociais só 
se darão após a formação de cidadãos cocriadores.

É com base em Morin (2013)  que se estruturam as propostas do IPCCIC organizadas em sua 
Tecnologia Social. O francês afirma 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 incor-
poração do melhor das experiências vividas em tempos e espaços diferentes. Somente um filóso-
fo como Edgard Morin, balizado por toda sua trajetória de pensamento, poderia afirmar 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, requalificar as zonas rurais. Para o autor, este modelo de política “inverteria a hegemo-
nia do quantitativo em prol do qualitativo, privilegiando a qualidade de vida; preconizando o 
melhor e não o mais e, com isso, contribuiria para reformar a vida”.

Otto Scharmer (2010,2014) fala em ecossistema diferenciado de egossistema e Morin 
(2013) apresenta a ecopolítica, que em nível global impõe-se ao local, ao regional, ao nacional. 

Amartya Sen (2015) entende que a partir de tais transformações é possível alcançar a liber-
dade e vai além, enfatiza que para tanto se faz necessária a compreensão da complementaridade 
entre o indivíduo e as disposições sociais. Conclui afirmando a importância das influências sociais 
sobre o grau e o 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 comprometimento 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.  

É a partir de Morin (2013) que 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 microfinanciamento;
(5) fortalecimento de comunicações horizontais; e, 
(6) o desenho dos Ecobairros. 

Na essência de Morin (2013) está a assertiva de que se trata de recuperar a Economia no 
social, no cultural, no humano, o que significa, fundamentalmente, colocar a Economia como 
meio, e não como fim 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 (2013) afirma que a capaci-
dade de criar laço social constitui fator insubstituível na luta contra a discriminação. Por isso, 
muitas das propostas do IPCCIC partem da premissa de oportunizar momentos de vivência 
social.

Sobre governança o francês sugere as práticas dos princípios de solidariedade e de 
responsabilidade; os princípios de pluralidade e os princípios de participação. Para Morin (2013), 
“a reforma de Estado seria feita não pelo aumento ou supressão de empregos, mas pela modifi-
cação da lógica que considera os seres humanos como objetos sujeitos à quantificação, 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 (2013) explica a necessidade da reforma dos 
orçamentos. Para ele é inconcebível a dissociação de temas afins, como poluição e Saúde, por 
exemplo. Refletir a construção de Orçamento Integrado de Gestão, dentro dos princípios de 
negociação entre os cidadãos e a Lei, que rege as destinações, bem como a elaboração de indica-
dores de governança são uma alternativa de atuação da sociedade dentro de seus direitos políti-
cos e democráticos do exercício de acompanhamento horizontal sobre seus representantes, 
verticalmente eleitos através do voto.

Uma frase de Morin (2013) explica a trajetória dos pesquisadores do IPCCIC, antes mesmo 

do filósofo 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 reflexivo”, que desenvolveria efetivamente um 
pensar sobre o presente e o futuro, a partir de conhecimentos ligados de modo transdisciplinar. 
Refletir 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”.
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A primeira delas “O que? ”, 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 
controle. 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 histórico-social. 

O estabelecimento da governança política, entendida como a tomada de decisão para a 
formulação de políticas públicas (Dias; Matos, 2012) permite a articulação de interesses entre o 
governo, cidadãos e grupos, exercitando 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, neste 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” (BOURDIEU, 2003, 
p. 69). 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. Para Bourdieu (2007) 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 são as porções da socie-
dade que serão atendidas e quem são os indivíduos, grupos, organizações, movimentos, partidos, 
entre outros, capazes de influenciar na elaboração, implantação e avaliação da política. 

 O próximo passo é questionar “Por quê?” Neste ponto, cabe 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 desenvolver uma ideia mais clara de suas percepções, expectativas e anseios 
diferenciados em relação às ações governamentais, em uma determinada área. Portanto, ao 
estudar e analisar uma política pública é fundamental observar se os diversos atores foram ouvi-
dos. 

Essa escuta apurada é capaz de gerar uma política cultural atualizada, “que reconhece a 
existência da diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados” (CALABRE, 2007, 
p.11). Ao observar a ocorrência dessa prática na formulação de uma política pública é possível 
integrá-la a um conjunto de ações que tendem a reduzir, ou mesmo reverter, a exclusão de uma 
parcela da população brasileira do processo de criação cultural e da manutenção da sua própria 
cultura. Isto significa elaborar e implantar democraticamente uma política pública, tornando-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 identidade), representadas em 
suas referências culturais. São considerados de maneira conexa, a diversidade cultural e o com-
partilhamento de múltiplos códigos de comunicação. 

 Finalmente, a última pergunta a ser feita é “como? Em outras palavras, significa identi-
ficar, compreender e avaliar o plano de gestão proposto pelo governo para a sua intervenção em 
um determinado campo das práticas cotidianas. O planejamento e a gestão têm se revelado 
como os pontos frágeis das políticas públicas de cultura no Brasil. Não raro, as ações governa-
mentais 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 alcança-la. Identificar a 
existência 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 as necessidades da sociedade.

 Estabelecido esse protocolo, as próximas páginas seguem aplicando essas quatro 
perguntas à iniciativa do governo de estabelecer políticas públicas para o campo da diversidade 
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cocriadores de seu lugar. 
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Fonte: IPCCIC, 2016.
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RIBEIRÃO
PRETO
O objetivo do diagnóstico é permitir 
um mergulho profundo nas referências 
da cidade e em seus arredores, afinal, 
como promover mudanças a partir do 
que não se conhece?



  CRESCIMENTO 2.1 
 DESORDENADO
DESIGUALDADE

e

Um território é definido como “uma representação coletiva, baseada na integração das 
dimensões geográficas, econômicas, sociais, culturais, políticas” (FERREIRA, 2009), citando o 
Observatório Europeu LEADER/AEIDL- European Association for Information on Local Develop-
ment). Esta representação é interna – identidade – e externa – imagem. A identidade territorial 
permite cooperação estreita entre os atores, facilitando a busca de sinergias. A imagem permite a 
valorização econômica do território por consumidores externos ao mesmo.

Numa perspectiva ampla, é no território que as relações econômicas se efetivam e surgem 
as oportunidades de assegurar as práticas de controle e de estímulo às atividades econômicas 
através das ações governamentais, como agente regulador, considerando a natureza dos negóci-
os alí explorados, com significativos efeitos externos.

Sem dúvida, o diagnóstico realizado para o território demonstra que dentre os municípios 
de São Paulo, Ribeirão Preto se destaca dentre os mais representativos em termos quantitativos 
dos indicadores tradicionalmente utilizados para avaliar resultados gerais de desempenho. Os 
demais, caracterizados como um grupo de controle, possuem semelhanças em termos de PIB per 
capita, escolaridade média, renda per capita e outras características, significando que a indústria 
do agronegócio e de transformação não contribuem para mais justa distribuição de renda e de 
qualidade de vida da população, a despeito dos impactos causados no meio ambiente.

O importante processo de urbanização coloca a maioria dos brasileiros, mais de 87%, em 
2010, vivendo em centros urbanos.  Essa transição do campo para a cidade se deu de forma rápida 
e sem planejamento, gerando adensamento populacional e inchando centros urbanos, que sem 
planejar, preparar e investir adequadamente acabaram por não conseguir responder às deman-
das e às necessidades básicas de seus novos moradores. 

A realidade se traduz em espaços urbanos ocupados de forma desordenada, gerando 
degradação ambiental e social, onde muitas famílias se veem privadas do acesso a serviços públi-
cos essenciais, de infraestrutura mínima, de condições de moradias adequadas e de restritas 
oportunidades de emprego e renda para seu sustento. Não menos difícil é a situação da popu-
lação que permanece nos espaços rurais, que continua com as mesmas dificuldades históricas 
quanto ao acesso aos bens e serviços fundamentais, tais como saneamento básico, educação e 
saúde.

Assim, as cidades vão crescendo e escondendo dentro de si mesmas, espaços intraurbanos 
e áreas rurais, onde as condições de vida são de extrema precariedade - a cidade passa a esconder 
“outras cidades”. E, são nessas “outras cidades”, que as desigualdades sociais estão presentes, reve-
lando as situações de vulnerabilidade de seus moradores. Este quadro compromete a qualidade 
de vida e a saúde das pessoas localizadas não apenas nos chamados cinturões de pobreza uma 
vez que as mãos da violência, por exemplo, extrapolam tais regiões alcançando também as cham-
adas ilhas de prosperidade. A necessidade de uma cidade criativa/humana que viabilize o 
exercício dos Direitos Humanos de primeira, segunda e terceira geração ligados à integridade 
física, locomoção, moradia, trabalho, educação, saúde, cultura e meio ambiente é um dos princi-
pais desafios para o desenvolvimento sustentável.



Mapa 1: Município de Ribeirão Preto, SP

Fonte: GoogleMap, 2016.

Mapa 2: Região Administrativa de Ribeirão Preto, SP

Fonte:http://www.ribeiraoeregiao.com.br/images/regiao_administrativa_ribeirao_preto.jpg



Também, Ribeirão Preto conta com uma posição privilegiada em termos logísticos, tendo 
diversas artérias conectando a área com o restante do país.

Mapa 3: Município de Ribeirão Preto, SP
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Fonte: Dados do IBGE, desenho do IPCCIC, 2016.

  GEOGRÁFICOS 2.2 
 DADOS

Ribeirão Preto é um município com uma área de 650,916 km2 localizado no nordeste do 
estado de São Paulo que, por sua vez, compõe a região sudeste do Brasil. Possui uma população 
estimada, em 2015, de 666.323, de acordo como o IBGE. Está inserido na mesorregião que incluí 
66 municípios agrupados em sete microrregiões (Barretos, Batatais, Franca, Ituverava, Ribeirão 
Preto e São Joaquim da Barra). 

Sua localização no centro da região nordeste do estado de São Paulo torna o município um 
importante entroncamento logístico, com uma densa malha viária em boas condições para o 
tráfego. Com importantes pistas duplas, a qualidade das estradas de rodagem é superior se com-
parada às rodovias nacionais (COSTA, 2011).

O município e sua região são servidos por ferrovias, ligando-os ao porto de Santos. Essa 
modalidade é um importante meio de transporte de cargas, principalmente o açúcar e o álcool 
para exportação. Atuam na região as concessionárias América Latina Logística (ALL) e a Ferrovia 
Centro-Atlântica.

Além das rodovias e ferrovias, o município conta também com um aeroporto e uma Estação 
Aduaneira do Interior, autorizada pelo Ministério da Agricultura, que emite atestados fitossanitári-
os animal e vegetal.



A cidade, à semelhança das demais, tem seu núcleo inicial na área central e gradativamente 
foi expandindo seus veios para outras zonas. 

 Através do zoneamento urbano nota-se que a cidade cresceu ao redor de âncoras que 
foram sendo edificadas e estimulando deslocamentos da população, como por exemplo, a zona 
Norte pela existência de vias para as principais rodovias e ferrovia que interligam a cidade com 
outras localidades, seguida da zona Oeste, onde está o campus da USP- Universidade de São 
Paulo e o Museus do Café, a zona Leste, com a Universidade de Ribeirão Preto e o Novo Shopping 
e, por fim, a zona Sul, com a construção do Ribeirão Shopping, o Shopping Iguatemi e inúmeros 
condomínios de luxo, que margeiam a estrada até Bonfim Paulista.

  URBANA 
 EXPANSÃO

Mapa 4:  Município com a atual identificação da área dentro do perímetro urbano, 
zona de expansão urbana e zona rural

Legenda

Perímetro Urbano  143,17 Km
Expansão Urbana   256,61 Km
Área Rural   248,22 Km
TOTAL     650,00 Km

Divisa de Município

Fonte: Fonte: PMRP. Secretaria Municipal de Planejamento. Justificativa Técnica do Plano Diretor de 
Ribeirão Preto, 2014¬. P. 26-29



Ainda há diversas áreas de baixo povoamento, mas que precisam ter suas ocupações plane-
jadas, evitando assentamento sem infraestrutura. Também tem uma faixa de área rural, que 
gradativamente vem sendo povoada, como se observa no mapa 5.

zona de uso especial
zona de uso disciplinado 1
zona de uso disciplinado 2
zona de uso disciplinado 3
zona de uso disciplinado 4
fragmentos de vegetação natural
campo de várzea
área de preservação permanente

Mapa 5:  Mapa atual do município com a identificação do macrozoneamento ambiental

Fonte: PMRP. Secretaria Municipal de Planejamento. Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão 
Preto, 2014. P. 26-29.

O mapa a seguir   exibe o zoneamento urbanístico que apresenta a área de proteção ambien-
tal na urbes, além da área rural.

Mapa 6: Mapa atual do Macrozoneamento urbanístico com a identificação da Zona de 
Urbanização preferencial, a controlada e a restrita, além da Zona de Proteção Máxima e a Zona 

especial da Mata de Santa Tereza, além da Zona Rural.

Fonte: PMRP. Secretaria Municipal 
de Planejamento. Justificativa 
Técnica do Plano Diretor de 
Ribeirão Preto, 2014. P. 26-29.



A seguir, o mapa 7 permite que se visualize a evolução do adensamento populacional e 
respectiva malha viária que circunda a área urbana ribeirãopretana.

Mapa 7: Sequência de mapas com demonstrativo da evolução urbana ao longo das décadas, 
tendo como referência o mapa atual do município e das rodovias que circundam a área urbana

Fonte: PMRP. Secretaria Municipal de Planejamento. Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão 
Preto, 2014. P. 26-29.

Em 15 de junho de 2016 foi aprovada, pela Assembleia Estadual, o Projeto de Lei Comple-
mentar 16/2016, de autoria do Executivo, que cria a região Metropolitana de Ribeirão Preto 
(RMRP). Ficou criado, também, o Conselho de Desenvolvimento da RMRP, com caráter normativo 
e deliberativo.

Além disso, a proposta autoriza a criação de um Fundo de Desenvolvimento da RMRP, a ser 
gerido pelo Conselho, a ser formado pelos 34 prefeitos dos municípios que fazem parte da região, 
conforme se pode verificar no mapa 8.

  MTROPOLITANA
 REGIÃO



Mapa 8 : Região Metropolitana

Fonte: IPCCIC, 2016.

Em síntese, alguns principais aspectos que caracterizam a nova Região Metropolitana:

• 34 municípios, sendo Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos 
Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Jardinópolis, Luís 
Antônio, Mococa, Monte Alto, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pitangueiras, Pontal, 
Pradópolis, Ribeirão Preto, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa 
Quatro, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, 
Sertãozinho, Taiuva, Tambaú e Taquaral, que não necessariamente são os mesmos que 
integram a Região Administrativa;

• 1,6 milhão de pessoas em 14,8 mil Km² (5,96% do Estado), que se somado ao contin-
gente populacional de Araraquara, e alguns outros municípios próximos a um raio de 
até 100km, totalizariam mais de 3 milhões de habitantes; 

• PIB de 48,3 bilhões (IBGE, 2013), aproximadamente 4% do PIB do estado de São Paulo 
e 1,5% do Produto do país (somando cerca de R$50bilhões). Adicionando-se o Produto 
de mais alguns outros municípios até 100km de distância, soma-se mais de 10% do PIB 
do estado.



  Aspectos2.3  AMBIENTAIS
SUSTENTÁVEISe

O Relatório Brundtland, de 1987, emitido pela ONU foi de fundamental importância uma vez 
que uniu em um mesmo espaço de discussão a questão da preservação ambiental e as necessi-
dades de crescimento econômico (NASCIMENTO, 2012). A partir de então, desenvolvimento 
sustentável passou a ser compreendido como aquele que satisfaz as demandas do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras em atender suas próprias necessidades.

As discussões mais recentes apontam para pelo menos cinco dimensões envolvendo o 
chamado desenvolvimento sustentável. Nascimento (2012, pp. 4-5) explica que a (1) Ambiental 
supõe um modelo de produção compatível com a resiliência dos ecossistemas. A (2) Econômica 
que busca a ecoeficiência do sistema produtivo. A (3) Social que defende a justiça social, uma vez 
que se entende a pobreza como uma das principais causas e consequências dos problemas ambi-
entais. Assim, propunha acesso dos cidadãos ao mínimo necessário a uma vida digna sem o 
impacto aos recursos naturais. Contudo estas três primeiras só se realizam na sua completude se 
for considerada a dimensão (4) Política, fundamental, pois possibilita, por meio de suas decisões 
nos diferentes fóruns de discussão (municipal, estadual e federal), o diálogo entre as organizações 
governamentais e multilaterais, a sociedade civil e o empresariado. Mas, ela depende da quinta 
dimensão, (5) Cultura, que compreende a impossibilidade de uma mudança nos padrões de 
consumo sem as transformações de valores e pensamento do indivíduo. 

Assim, entende-se por Desenvolvimento Sustentável a interface entre saúde e ambiente, 
sob a ótica da sustentabilidade, compreendendo esforços multissetoriais (indo do saneamento, da 
habitação, da educação, da cultura, até políticas voltadas para a criação de emprego e renda) gera-
dos em torno da promoção do bem-estar e da saúde humana. De acordo com a OMS, a promoção 
da saúde estreita sua relação com a vigilância em saúde, com a finalidade de identificar as medidas 
de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agra-
vos à saúde.  

Para compreender essa interrelação, segue um diagnóstico da paisagem geográfica de 
Ribeirão Preto, bem como das suas relações com o meio e a gestão ambiental do município.



  Caracterização2.3.1 
 geográfica e ambiental

 de RIBEIRÃO PRETO

Quanto aos seus aspectos naturais, sua área está no domínio tropical e localiza-se na zona 
de transição de dois grandes conjuntos geográficos: o Cerrado do Brasil Central e a Mata Atlântica 
do Sudeste do país. Faz parte do planalto basáltico da bacia sedimentar do Paraná, onde predomi-
nam superfícies suavizadas e colinosas. Em outras palavras, seus relevos constituíram-se de 
colinas amplas e baixas com topos tabulares, com vales de entalhamento médio de 20 metros. As 
altimetrias variam de 500m a 700m (SILVA; ROSA, 2012).

Situa-se na porção nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná, abrangendo geologicamente 
arenitos das formações Botucatu e Piramboia, os basaltos e diabásios da Formação da Serra Geral 
e os sedimentos aluvionares recentes. O solo está entre os mais férteis do Brasil. Predomina o latos-
solo roxo, nos setores mais aplainados e a terra roxa estruturada nas vertentes mais inclinadas. 

Quanto ao clima, o estado de São Paulo pertence ao domínio tropical, com temperaturas 
médias anuais de 18ºC. Há uma perceptível diferença entre a estação seca (meses de abril a 
setembro) e chuvosa (meses de outubro a março) provocando uma destribuição desigual das 
precipitações ao longo do ano, oscilando entre 800 mm a 2200 mm anuais, tendo como média 
1.467 mm anuais. 

Essa combinação de relevo relativamente plano, solo fértil e altas temperaturas tornou o 
município e a região em seu entorno uma área atrativa para a agricultura comercial monocultura, 
primeiro com o café e agora com a cana-de-açúcar. 

O resultado foi a transformação rápida da paisagem, anteriormente composta por manchas 
de cerrado e cerradão e pequenas parcelas de florestais. A cafeicultura foi a primeira a substituir 
extensas áreas de mata por milhões de pés de café, ainda no final do século XIX e no início do XX. 
Após os anos 1970, os canaviais passaram a dominar a paisagem, ocupando o solo até onde a 
vista alcança.

  Evolução2.3.2 
 da gestão ambiental

 do município de RIBEIRÃO PRETO
Em 2007, o governo do Estado de São Paulo lançou o programa Município VerdeAzul 

(PMVA), pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Considerado como uma ação inovadora, ele 
objetiva medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, valorizando e descentralizando a agenda 
ambiental dos municípios. Sua prioridade é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elabo-
ração e execução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável no 
estado. Ao participar do PMVA e ao atender os critérios estabelecidos, o município garante a liber-
ação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição – FECOP. Dos 645 municípios do 
Estado de São Paulo, 625 aderiram ao PMVA até 2015.

  Anulamente, o PMVA publica o Ranking Ambiental dos municípios paulistas, publican-

do o Indicador de Avalição Ambiental - IAA. Os critérios avaliados dos municípios e levado em 
conta para tal indicador, referente à evolução da gestão ambiental são: Esgoto tratado, Resíduos 
sólidos, Biodiversidade, Arborização urbana, Educação ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das 
águas, Qualidade do ar, Estrutura ambiental e Conselho ambiental. 

 O ranking ambiental do PMVA norteia a formulação de políticas públicas e utilizado 
para outorgar Certificado Município VerdeAzul, concedido aos municípios com nota superior a 80, 
e o Prêmio Governador André Franco Montoro, concedido aos municípios melhores colocados no 
Ranking. 

 Em 2015, o município de Ribeirão recebeu o Certificado Município VerdeAzul, tendo 
ficando no 48º. Lugar, com nota 86,14 (IAA). Contudo, é necessário destacar que o município apre-
senta oscilações de posição no Ranking Ambiental, entre 2008 e 2015, como indica o gráfico, 
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Figura 11 - Ranking da evolução de gestão ambiental do município de Ribeirão Preto, SP

Fonte: Organização do IPCCIC a partir dos dados do programa Município VerdeAzul (PMVA), 2015.



Mapa 9: Principais remanescentes de vegetação nativa no município de Ribeirão Preto, SP, 

Fonte: Kotchetkoff-Henriques (2003, p. 140).

Quanto ao prêmio Franco Montoro, Ribeirão Preto e os municípios da região metropolitana 
não foram contemplados.

Em 2015, com IAA de 88,14, Ribeirão Preto ocupa o 37º. lugar no Ranking geral; 2º. Lugar no 
Ranking por UGRHI (Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos) no qual o 
município pertence à Bacia do Pardo e 3º. Lugar no Ranking por faixa populacional.

Embora, os indicadores do PMVA evidenciem uma situação favorável do município de 
Ribeirão Preto, ao observar mais de perto a sua realidade ambiental salienta-se que ainda há 
muito há fazer para que haja avanço nos indicadores avaliados. Um dos fatores primordiais é a 
melhoria da coleta de informações que permitam a geração de dados confiáveis que sirvam de 
base para o planejamento ambiental, resultando em qualidade ambiental e de vida da população.  

O diagnóstico, abaixo, caracteriza os principais desafios ambientais de Ribeirão Preto.

  Carta2.3.3  AMBIENTAL
 do município de RIBEIRÃO PRETO
O século XXI encontrou Ribeirão Preto com poucos remanescentes da vegetação original, 

localizados principalmente nas áreas sul e leste, conforme destacado na figura Kotchetkoff-Henri-
ques (2003; 2005).



A zona leste do munípio foi a região que mais sofreu perda de vegetação nativa no período 
entre 1962 e 2003, conforme ilustrado na figura.

Mapa 10: Comparação entre fragmentos de vegetação nativa 
existentes em 1962 e 2003.em 2003.

Fonte: KOTCHETKOFF-HENRIQUES (2003, p. 15)

Atualmente, como em 2000, a maioria da cobertura vegetal do município está associada ao 
plantio de cana-de-açúcar.

Essa realidade é observada no principal instrumento de planejamento municipal ambien-
tal é a Carta Ambiental do município (figura), apresentado no Plano Diretor Municipal (Ribeirão 
Preto, 1995).



Mapa 11 : Carta Ambiental do município de Ribeirão Preto.

Fonte: Ribeirão Preto (2003).



Partindo-se deste instrumento, observa-se que os aspectos ambientais abordados estão 
vinculados principalmente aos sistemas hídricos e aos fragmentos de remanescentes de vege-
tação nativa.

A identificação das áreas de recarga hídrica na zona leste do município e os riscos ambien-
tais pontuados indicam a água como variável principal a estabelecer a relação entre a questão 
ambiental e o processo de planejamento urbano.  

As áreas com remanescentes de vegetação nativas (protegidos por instrumentos legais ou 
não) e os ecossistemas a eles vinculados aparecem dispersas pela área do município.  Estas áreas 
fazem parte das áreas verdes potenciais ou já estabelecidas do município. 

  Áreas2.3.4  URBANAS
Segundo o Artigo 3º da Lei Federal no 12.651 de 2012, Áreas Verdes Urbanas são definidas 

como sendo

espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, 
natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso 
do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos 
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 
recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifes-
tações culturais (BRASIL, 2012, p. 4).

No município de Ribeirão Preto os instrumentos legais que estabelecem e controlam tais 
áreas são as Leis Complementares do Plano Diretor no 1616/04 (que institui o Código do Meio 
Ambiente de Ribeirão Preto) e no 2157/07 (que define o parcelamento, uso e ocupação do solo 
no município de Ribeirão Preto).

Segundo o artigo 154 do Código do Meio Ambiente de Ribeirão Preto,

Caberá a Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental definir o Sistema de Áreas 
Verdes / Áreas Permeáveis Públicas de cada empreendimento, em função de 
remanescências florestais e do seu estágio de regeneração ou degradação, de áreas de 
preservação permanente, de várzeas, de faixas de drenagem e demais características 
físicas da circunvizinhança da gleba (RIBEIRÃO PRETO, 2004).

As áreas verdes urbanas são espaços livres públicos urbanos potencialmente coletivos. 
Segundo Guzzo Carneiro e Oliveira Júnior (2006, p. 21),

As áreas não edificadas de uma cidade, de propriedade pública ou particular, independ-
ente de sua destinação de uso, são chamadas de espaços livres urbanos. Os de proprie-
dade pública, quando destinados à conservação ambiental e implantação da vegetação, 
associados ou não ao lazer público, são denominados de áreas verdes públicas. [...] As 
áreas verdes são, portanto, um tipo especial de espaço livre urbano onde os elementos 
fundamentais de composição são a vegetação e o solo livre de impermeabilização. 
Espaços não vegetados ou construídos para abrigar equipamentos de lazer e de 
infraestrutura são encontrados em muitas praças, parques e jardins públicos, mas nem 
por isso deixam de se constituir em espaços livres de uso público. Apregoa-se que uma 

área verde deva ser constituída de pelo menos 70% do seu espaço por áreas vegetadas 
com solo permeável.



Segundo o Artigo 3º da Lei Federal no 12.651 de 2012, Áreas Verdes Urbanas são definidas 
como sendo

espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, 
natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso 
do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos 
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 
recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifes-
tações culturais (BRASIL, 2012, p. 4).

No município de Ribeirão Preto os instrumentos legais que estabelecem e controlam tais 
áreas são as Leis Complementares do Plano Diretor no 1616/04 (que institui o Código do Meio 
Ambiente de Ribeirão Preto) e no 2157/07 (que define o parcelamento, uso e ocupação do solo 
no município de Ribeirão Preto).

Segundo o artigo 154 do Código do Meio Ambiente de Ribeirão Preto,

Caberá a Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental definir o Sistema de Áreas 
Verdes / Áreas Permeáveis Públicas de cada empreendimento, em função de 
remanescências florestais e do seu estágio de regeneração ou degradação, de áreas de 
preservação permanente, de várzeas, de faixas de drenagem e demais características 
físicas da circunvizinhança da gleba (RIBEIRÃO PRETO, 2004).

As áreas verdes urbanas são espaços livres públicos urbanos potencialmente coletivos. 
Segundo Guzzo Carneiro e Oliveira Júnior (2006, p. 21),

As áreas não edificadas de uma cidade, de propriedade pública ou particular, independ-
ente de sua destinação de uso, são chamadas de espaços livres urbanos. Os de proprie-
dade pública, quando destinados à conservação ambiental e implantação da vegetação, 
associados ou não ao lazer público, são denominados de áreas verdes públicas. [...] As 
áreas verdes são, portanto, um tipo especial de espaço livre urbano onde os elementos 
fundamentais de composição são a vegetação e o solo livre de impermeabilização. 
Espaços não vegetados ou construídos para abrigar equipamentos de lazer e de 
infraestrutura são encontrados em muitas praças, parques e jardins públicos, mas nem 
por isso deixam de se constituir em espaços livres de uso público. Apregoa-se que uma 

área verde deva ser constituída de pelo menos 70% do seu espaço por áreas vegetadas 
com solo permeável.

 Guzzo Carneiro e Oliveira Júnior (2006) afirmam que os espaços livres urbanos públicos e 
potencialmente coletivos de Ribeirão Preto (SP) correspondiam em 2006 a aproximadamente 
11,5% da área urbanizada do município, totalizando 16.083.927,77 m2 ou 1.608 hectares, um 
índice de 4,4 m2/hab.

Das áreas verdes urbanas públicas legalmente estabelecidas que compuseram este total de 
espaços livres urbanos públicos, grande parte não estavam totalmente implantadas, como apre-
sentado nas figuras . 

  A situação das 
 ÁREAS VERDES  no município



Mapa 12: Carta de espaços livres urbanos no setor leste do município de Ribeirão Preto.

Fonte: Ribeirão Preto (2005).



Mapa 13 : Carta de espaços livres urbanos no setor oeste do município de Ribeirão Preto.

Fonte: Ribeirão Preto (2005).



Mapa 14: Carta de espaços livres urbanos nos setores central e norte do município de Ribeirão Preto.

Fonte: Ribeirão Preto (2005).



Mapa 15 : Carta de espaços livres urbanos no setor sul do município de Ribeirão Preto.

Fonte: Ribeirão Preto (2005).



A tabela e a figura apresentam os dados referentes às áreas verdes urbanas do município 
de Ribeirão Preto em 2009. Observa-se que o total de áreas verdes implantadas corresponde à 
aproximadamente metade das áreas verdes legalmente estabelecidas. A concentração maior de 
áreas verdes está no setor oeste do município, sendo que o setor central apresenta quantidade 
muito inferior aos outros setores do município. Os setores sul, leste e norte possuem a maior 
parte das áreas verdes não implantadas, enquanto que a o setor oeste possui aproximadamente 
2/3 de suas áreas verdes implantadas.

Tabela 01 :  Áreas verdes urbanas no município de Ribeirão Preto no ano de 2009.

 ÁREAS VERDES 
IMPLANTADAS 

(m2) 

ÁREAS VERDES 
SEMI-IMPLANTADAS 

(m2) 

ÁREAS VERDES 
NÃO IMPLANTADAS 

(m2) 

ÁREAS VERDES 
COM ALTERAÇÃO 
DE FUNÇÃO (m2) 

TOTAL DE ÁREA 
VERDE POR 
SETOR (m2) 

SETOR 
CENTRAL 

73232,25    73232,25 

SETOR 
LESTE 

524893,55 494553,05 2305857,75 54047,50 3379351,85 

SETOR 
SUL 

378317,07 180047,43 1067991,92 225707,70 1852064,12 

SETOR 
NORTE 

1127428,63 4  bb82732,68 1289693,68 151803,53 3051658,52 

SETOR 
OESTE 

6072514,22 477576,41 1087054,1 89660,74 7726805,47 

TOTAL 8176385,72 1634909,57 5750597,45 521219,47 16083112,21 
!

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2009) – modificado

Figura 12: Gráfico com distribuição de áreas verdes urbanas no município
 de Ribeirão Preto em 2009.

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2009) – modificado.
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Dentre as áreas verdes urbanas, as praças e parques são os principais tipos (GUZZO, CARNEI-
RO E OLIVEIRA JUNIOR, 2006).

No que se refere às áreas destinadas aos parques urbanos, dentre as áreas especias estabele-
cidas pela Lei Complementar 2157/07 (figura ), estão as Áreas Especiais para Parques Urbanos - 
AEPUs (RIBEIRÃO PRETO, 2007). Estas áreas incorporam os fragmentos de remanescentes de vege-
tação nativa do município. Dentre as AEPUs encontra-se uma das duas Unidade de Conservação 
do município: a Estação Ecológica Ribeirão Preto - Mata de Santa Teresa. A outra Unidade de Con-
servação existente no município é a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do São Bento, segun-
do Fundação Florestal (2016).

Mapa 16 : Áreas especias do município de Ribeirão Preto estabelecidas 
pela Lei Conplementar 2157/07

Fonte: Ribeirão Preto (2012).



No que se refere aos parques urbanos legalmente estabelecidos até 2007 (figura ), a maioria 
ainda  não foi implantada. 

Mapa 17 : Distribuição espacial dos parques urbanos de Ribeirão Preto - 2007.

Fonte: Gomes (2013)



Conforme apresentado no quadro  , dos 17 parques urbanos estabelecidos legalmente até 
2007 apenas 7 estão totalmente implantados na data atual. 

Tabela 2: Parques Urbanos Públicos criados por lei até 2007 em Ribeirão Preto.

Nome Localização 
(Subsetor) 

Área (m2) Lei/Decreto de 
criação 

Condição 

     Parque Augusto Ruschi N-10 66.682,49 7337/1996 Não 
implantado 

Parque Tom Jobim N-06 63.448,54 7068/1995 Implantado 
Parque Ecológico Orestes Lopes de 
Camargo 

N-06 19.922,76 6907/1994 Não 
implantado 

Parque Linear Ulisses Guimarães N-01/08 275.250,50 6709/1993 Implantado 
Parque José Maria Morgade Miranda N-01 54.948,00 7020/1995 Não 

Implantado 
Parque Municipal Morro de São Bento N-01 250.880,00 476/1995 

262/1999 
Implantado 

Parque Ecológico Ribeirão Verde L-09 105.055,65 8382/1999 Semi-
implantado 

Parque Municipal da Mata do Jardim 
Palmares 

L-07 90.673,01 L.C. 1691/2004 Não 
Implantado 

Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali L-03 138.700,25 L.C. 1009/2000 Implantado 
Parque Linear Sérgio Motta L-03/L-06/S-

03 
179.468,00 351/1999 Semi-

implantado 
Parque Francisco Prestes Maia O-02 12.485,25 1686/1965 Implantado 
Parque Maurílio Biagi O-02 196.522,31 4233/1982 Implantado 
Parque Ecológico Cláudio Franco 
Lima 

O-07 12.322,00 617/1996 Não 
Implantado 

Parque Ecológico e Botânico Ângelo 
Rinaldi 

O-07 182.986,17 620/2000 Semi-
implantado 

Roberto de Melo Genaro S-01 11.722,00 496/1995 Não 
Implantado 

Parque Dr. Luís Carlos Raya S-07 39.560,29 10208/2004 
425/2004 

Implantado 

Parque Fernando de Freitas Monteiro S-05 68.605,59 8142/1998 Implantado 

!
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP/Departamento de Gestão Ambiental – 2007.

 ARBORIZAÇÃO

Para as cidades, as vegetações existentes contribuem sobremaneira para a melhoria da 
qualidade destes ambientes urbanos (GUZZO, 1999). As principais contribuições desta vegetação 
em área urbana são: amenizar a radiação solar, controle da variação térmica e umidade relativa do 
ar promovida pela filtração da radiação solar e pela conservação da umidade do solo; redução ou 
anteparo à velocidade dos ventos; amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e 
descontínuo de caráter estridente; variação e valorização das paisagens urbanas; caracterização e 
sinalização de espaços e reduzir a poluição relativa do ar (GUZZO, 1999; MASCARÓ e MASCARÓ, 
2005). 

Estudos científicos demonstram que locais urbanos com menos de 5% de vegetação 
arbórea apresentam temperaturas elevadas e umidades baixas, próximas ao clima de deserto. Em 
áreas urbanas com aproximadamente 60% de vegetação arbórea ocorre um resfriamento do 

calor emitido pela superfície pavimentada e construída (KOFLER, 2007).
Conforme apresentado na figura, em Ribeirão Preto, a maior parte da área urbana do 

município possui médias térmicas de superfície superiores à 29 oC. Áreas urbanizadas com maior 
arborização possuem média térmica abaixo de 28 oC e áreas rural ou com fragmentos rema-
nescentes de vegetação possuem média térmica abaixo de 27 oC. 
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Para as cidades, as vegetações existentes contribuem sobremaneira para a melhoria da 
qualidade destes ambientes urbanos (GUZZO, 1999). As principais contribuições desta vegetação 
em área urbana são: amenizar a radiação solar, controle da variação térmica e umidade relativa do 
ar promovida pela filtração da radiação solar e pela conservação da umidade do solo; redução ou 
anteparo à velocidade dos ventos; amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e 
descontínuo de caráter estridente; variação e valorização das paisagens urbanas; caracterização e 
sinalização de espaços e reduzir a poluição relativa do ar (GUZZO, 1999; MASCARÓ e MASCARÓ, 
2005). 

Estudos científicos demonstram que locais urbanos com menos de 5% de vegetação 
arbórea apresentam temperaturas elevadas e umidades baixas, próximas ao clima de deserto. Em 
áreas urbanas com aproximadamente 60% de vegetação arbórea ocorre um resfriamento do 

calor emitido pela superfície pavimentada e construída (KOFLER, 2007).
Conforme apresentado na figura, em Ribeirão Preto, a maior parte da área urbana do 

município possui médias térmicas de superfície superiores à 29 oC. Áreas urbanizadas com maior 
arborização possuem média térmica abaixo de 28 oC e áreas rural ou com fragmentos rema-
nescentes de vegetação possuem média térmica abaixo de 27 oC. 

Mapa 18: Áreas com menos árvores têm temperaturas mais altas em Ribeirão Pretoo.

Fonte: KOFLER (2007).

Ribeirão Preto possui um manual de arborização urbana (GUZZO E CARNEIRO, 2008) que, 
além de orientar a comunidade no processo de plantio de vegetação arbórea em áreas públicas, 
apresenta a importância deste tipo de vegetação para a cidade.

Complementarmente a este trabalho, foi desenvolvido em 2012 um trabalho por docentes 

da Esalq/USP que buscou identificar as áreas urbanas que mais demandam de arborização (SILVA 
Filho, 2012). No entanto, ainda não está regulamentado um Plano Diretor Municipal de áreas 
verdes e arborização urbana.

Segundo Silva Filho (2012),
“A cidade de Ribeirão Preto possui cobertura arbórea deficiente para a área densamente 

ocupada e deve cuidar para ampliar a cobertura arbórea nos próximos anos. Políticas públicas 
devem ser instituídas com programas bem definidos para cada região da cidade.”



Ribeirão Preto possui um manual de arborização urbana (GUZZO E CARNEIRO, 2008) que, 
além de orientar a comunidade no processo de plantio de vegetação arbórea em áreas públicas, 
apresenta a importância deste tipo de vegetação para a cidade.

Complementarmente a este trabalho, foi desenvolvido em 2012 um trabalho por docentes 

2.3.5 
 HÍDRICOS

  Recursos

O município de Ribeirão Preto é abastecido pelo Aquífero Guarani, maior reserva subter-
rânea de Água da América do Sul e uma das maiores do mundo. Sua extensão equivale ao tama-
nho da Inglaterra, França e Espanha, juntos. Abrange áreas do Brasil (840 mil Km), Paraguai (58, 5 
mil Km), Uruguai (58,5 mil Km) e Argentina (1,2 milhão km). No Brasil, os estados de São Paulo, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina estão sobre essa grande reserva 
de água potável. Localiza-se principalmente na Bacia do rio Paraná (no Brasil), onde temos 62% 
de sua área conhecida. Sua espessura média é de 250 metros, podendo variar de 50 a 600 metros, 
e alcança profundidades superiores a mil metros.

Em São Paulo ele se estende pelas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, 
Bauru, Botucatu e Ribeirão Preto. Estas últimas possuem área aflorante, onde pedaços do arenito 
ficam expostos, permitindo a absorção da chuva e, também, da contaminação.

Mapa 19: Aquífero em São Paulo

Fonte: Adaptado de DAVIDN D.; MARCOS, M., 2011. Disponível em: <https://www.agsolve.com.br/noti-
cias/subsolo-de-bauru-garante-agua-do-futuro>. Acesso em: 11 jul. 2016.

da Esalq/USP que buscou identificar as áreas urbanas que mais demandam de arborização (SILVA 
Filho, 2012). No entanto, ainda não está regulamentado um Plano Diretor Municipal de áreas 
verdes e arborização urbana.

Segundo Silva Filho (2012),
“A cidade de Ribeirão Preto possui cobertura arbórea deficiente para a área densamente 

ocupada e deve cuidar para ampliar a cobertura arbórea nos próximos anos. Políticas públicas 
devem ser instituídas com programas bem definidos para cada região da cidade.”



“No Brasil, Ribeirão Preto é a cidade que mais retira água do Guarani”, afirma uma report-
agem do G1, de 2014. De acordo com o site do Daerp (Departamento de Água e Esgoto), existem 
103 poços artesianos (os primeiros são de 1929), dos quais a água é extraída por bombas submer-
sas, responsáveis por 14.050 m3 de água por hora. Mas, esses são apenas os poços municipais. De 
acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), a cidade possuia 520 poços em 
2014, somando-se as outorgas concedidas a empresas. São retirados cerca de 440 milhões de litros 
de água por dia do Guarani.

Um dos graves problemas é o desperdício. De acordo com o Daee, 50% da água retirada em 
Ribeirão Preto pelo Daerp não chega às casas, perdendo-se pelo caminho em decorrência de vaza-
mentos, provocados por falta de planejamento e infraestrutura deficiente. Entre os moradores o 
uso indevido também chama a atenção. Com um consumo entre 350 a 400 litros habitante/dia, 
um exagero tendo em vista que a média nacional é de 200 a 250 litros habitante/dia, pode-se 
concluir que há uma cultura do desperdício, que exige uma urgente ação educativa.

Outro alerta vai para a contaminação. Em alguns bairros de Ribeirão Preto, como o Parque 
dos Lagos, o acúmulo de lixo é um risco para o aquífero. O solo dessa área absorve parte da água 
da chuva e a conduz até o subterrâneo. A velocidade média é de dois metros por ano por litro. O 
Guarani está entre 80 e cem metros de profundidade na zona leste da cidade, segundo o diretor 
do Daee de Ribeirão Preto, Carlos Alencastre (FOLHA, 06/02/2014). A zona leste conta com lagoas, 
como a do Saibro, e com a nascente do córrego Palmeiras.

Mapa 20: Área de Recarga do Aquífero Guarani em Ribeirão Preto

Fonte: Villar, 2008. Disponível em: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07103



  DESAFIOS2.3.6 
 a serem enfrentados 

Considerando-se as informações aqui apresentadas, observa-se que o municí-
pio de Ribeirão Preto, tem sua qualidade ambiental comprometida, possuindo 
pouca disponibilidade de áreas verdes urbanas e arborização urbana insuficiente.

Os fragmentos de vegetação nativa não estabelecem conexões entre si, pro-
movendo o empobrecimento dos sistemas ecológicos do município e da região.

As áreas verdes urbanas são na sua maioria áreas residuais do sistema viário 
existente, não participando efetivamente da construção do desenho urbano em 
suas diversas escalas.

A vegetação urbana, tanto das áreas verdes como do sistema viário, além de ser 
insuficiente para promover a melhora da qualidade ambiental através do aumento 
da umidade relativa do ar e da diminuição das variações térmicas diárias, muitas 
vezes é inadequada aos usos e dimensões do espaço urbano existente.

A demanda mundial crescente elaboração de sistemas de áreas verdes que per-
mitam integrar os fluxos urbanos e biológicos, através da criação de sistemas de 
corredores verdes, deve ser considerada como um dos princípios para se pensar as 
áreas verdes urbanas de Ribeirão Preto. Há a necessidade do estabelecimento de 
diretrizes para implantação das áreas verdes urbanas que promovam a criação de 
um sistema de áreas verdes integradas e integrado aos sistemas de mobilidade 
urbana.

A cobertura arbórea do município deve não apenas ser complementada, mas 
também ser repensada a partir de novas propostas de espaços urbanos que 
favoreçam os pedestres e ciclistas.

Além de fomentar-se a arborização urbana, deve-se considerar também como 
proposta o aumento da área vegetada urbana através da implantação de sistemas 
como tetos-jardins e jardins verticais. Tais sistemas podem também estar associados 
à produção alimentar pontual, incentivando-se o uso da vegetação não só para fins 
estéticos ou ambientais, nas também de alimentação.



  POPULAÇÃO2.4 
 qualidade 

VIDA
e de

A região administrativa de Ribeirão Preto apresentou o maior crescimento populacional do 
estado de São Paulo, em oito anos. Em 2014 atingiu a cifra de 1 milhão e 310 mil habitantes, totali-
zando um crescimento de 11,7% (RIBEIRO; NAKABASHI, 2015).  

Para Ribeiro e Nakabashi (2015), esse crescimento tornou a região um polo de atração, 
condicionado pela economia dinâmica responsável pela oferta de “melhor infraestrutura, pessoal 
com maior qualificação média e oferta de serviços”.

Gráfico 2: Taxas de crescimento populacional Regiões Administrativas 
do Estado de São Paulo – 2010-2015

Fonte: Fundação Seade, 2015

Crescimento Médio 2,37% a.a
Crescimento Estadual 1,02% a.a
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Figura 13: População de Ribeirão Preto cresce mais que o dobro da média estadual.

Fonte: INEPAD & FINBRA

Outro aspecto que chama a atenção é o fato do crescimento médio populacional vegetati-
vo de Ribeirão Preto estar acima da observada no estado de São Paulo e do Brasil, conforme se 
pode verificar no gráfico a seguir.

Outro ponto de relevância é que o município apresenta índices de migração acima das 
taxas apresentadas pelo Estado de São Paulo. Enquanto o movimento migratório no estado vem 
decrescendo ao longo de décadas, em Ribeirão Preto apresentou inflexão entre 1991 e 2000, 
motivada pelo processo de mecanização na lavoura. Logo em seguida, torna a crescer devido ao 
boom no setor de construção civil.

Tabela  3: Taxas e saldos migratórios, RA Ribeirão Preto

REGIÕES ADMINISTRATIVAS

Estado de São Paulo
RA Ribeirão Preto

Saldo migratórios anuais                             Taxas anuais de migração
1970-80  1980-91  1991-00  2000-10      1970-80  1980-91  1991-00  2000-10

308.317   53.333    147.443    47.265          14,47           1,89        4,31         1,21
    8.577      7.194        6.297      8.730          15,22            9,30        6,45         7,58           

T.MUN.4 - Saldos migratórios anuais e taxas anuais de migração
Fonte: Seade - Bolietim SP Demográfico nº 7. Novembro de 2011



Tabela 4: Procedência da População de Imigrantes

Saldo migratórios anuais                             Taxas anuais de migração

Estado de Procedência População
1980                      2000                         2010

T.MUN.12 - Demonstrativo das pessoas não naturais do
município de Ribeirão Preto, por lugar do domicílio

anterior, em 1980, 2000 e 2010
Fonte Dados Censitários do IBGE

Cabe indicar que as principais procedências das pessoas que vêm viver em Ribeirão Preto 
são de Minas Gerais, Paraná e Bahia, diferentemente dos imigrantes que vão para a capital do 
estado, Rio de Janeiro e outras metrópoles, que têm como origem os estados do Nordeste e do 
norte do país. 



Tabela 5: Procedência da População de Imigrantes

Tempo de Residência
no Município

1980                                        2010
Sexo                                         Sexo

Homens           Mulheres           Homens          Mulheres

T.MUN.13 - Demonstrativo do número de pessoas não naturais  de  Ribeirão Preto,
 por sexo e tempo de residência no município, nos anos de  1980 e 2010

Fonte Dados Censitários do IBGE

Abaixo, o tempo de residência da população não natural do município de Ribeirão Preto. 
Aumentou o número de pessoas que ficam mais de 10 anos em Ribeirão Preto. Nota-se que aque-
les que estão à procura da cidade, como base em suas vivências, quase dobrou entre 1980 e 2010, 
havendo quantitativo mais do que expressivo com tempo de residência acima de dez anos na 
cidade.



Nome Localização 
(Subsetor) 

Área (m2) Lei/Decreto de 
criação 

Condição 

     Parque Augusto Ruschi N-10 66.682,49 7337/1996 Não 
implantado 

Parque Tom Jobim N-06 63.448,54 7068/1995 Implantado 
Parque Ecológico Orestes Lopes de 
Camargo 

N-06 19.922,76 6907/1994 Não 
implantado 

Parque Linear Ulisses Guimarães N-01/08 275.250,50 6709/1993 Implantado 
Parque José Maria Morgade Miranda N-01 54.948,00 7020/1995 Não 

Implantado 
Parque Municipal Morro de São Bento N-01 250.880,00 476/1995 

262/1999 
Implantado 

Parque Ecológico Ribeirão Verde L-09 105.055,65 8382/1999 Semi-
implantado 

Parque Municipal da Mata do Jardim 
Palmares 

L-07 90.673,01 L.C. 1691/2004 Não 
Implantado 

Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali L-03 138.700,25 L.C. 1009/2000 Implantado 
Parque Linear Sérgio Motta L-03/L-06/S-

03 
179.468,00 351/1999 Semi-

implantado 
Parque Francisco Prestes Maia O-02 12.485,25 1686/1965 Implantado 
Parque Maurílio Biagi O-02 196.522,31 4233/1982 Implantado 
Parque Ecológico Cláudio Franco 
Lima 

O-07 12.322,00 617/1996 Não 
Implantado 

Parque Ecológico e Botânico Ângelo 
Rinaldi 

O-07 182.986,17 620/2000 Semi-
implantado 

Roberto de Melo Genaro S-01 11.722,00 496/1995 Não 
Implantado 

Parque Dr. Luís Carlos Raya S-07 39.560,29 10208/2004 
425/2004 

Implantado 

Parque Fernando de Freitas Monteiro S-05 68.605,59 8142/1998 Implantado 

!

Paralelo ao crescimento, o município de Ribeirão Preto apresenta outro fenômeno: o 
envelhecimento da população. De acordo com o Censo de 2010, 68% da população de Ribeirão 
Preto está na faixa entre 15 e 64 anos e 7,2% acima de 65 anos. Ao analisar a pirâmide etária, 
observa-se estreitamento da base e alargamento do topo, evidenciando o envelhecimento da 
população. A cidade está se preparando para atender ao novo perfil da população?

Figura 14 : Pirâmide Etária 

Fonte: IBGE, Censo 2010.

Acompanhando a tendência mundial, observa-se aumento na expectativa de vida da popu-
lação, com redução na taxa de natalidade, ampliação do percentual da população mais idosa no 
total populacional, e predomínio do gênero feminino sobre o masculino em termos percentuais e, 
na ocupação dos postos de trabalho em âmbito gerencial.

Figura 15: Envelhecimento e Fecundidade

Fonte: Fundação Seade. Disponível em: <http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/reg687.pdf>. Acesso 
em: 30 jun. 2016.
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A Região Administrativa vive ainda grande contraste: a urbanização avançada do municí-
pio de Ribeirão Preto e a permanência de “ilhas rurais” em outras áreas da região, como Cássia dos 
Coqueiros e Santa Cruz da Esperança, com mais de 31% de pessoas no campo (IBGE, 2010). O 
crescimento da população rural ocorre também em Batatais, que passou de 2.827, em 2000, para 
6.527. Em Serra Azul houve um aumento de 407%. 

Ribeirão Preto vai ao caminho inverso. Com uma taxa de 99,7% de urbanização e 38 hab./K-
m², é a cidade mais urbanizada dentre as quatro maiores da região, seguida por Franca.

Mesmo construindo um paralelo entre o município, a região e o estado, verifica-se no gráfi-
co abaixo que há distância expressiva entre os percentuais indicativos, que apontam para diferen-
cial de três pontos percentuais entre eles.

Figura 16: Grau de Urbanização, município de Ribeirão Preto, SP.

Território e População
Grau de Urbanização - 2009

Estado de São Paulo, Região de Governo de Ribeirão Preto e Município de Ribeirão Preto

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Fundação SEADE

Os números impressionantes não param por aí. Seu PIB per capita a preços correntes era 
de R$ 36.194,42, em 2013, conforme IBGE. O Inepad anuncia que no período de 2000 a 2010, o 
PIB per capita de Ribeirão Preto quase triplicou, passando de R$ 9 mil para mais de R$ 28 mil.  São 
dados expressivos se comparados com as médias do país e do próprio estado de São Paulo. 
destacando o município dentre os vinte mais relevantes no cenário nacional. 

Acresce que, à semelhança da população brasileira, a chamada classe C passou em 2010 
de 38% para 55% do total populacional, e a classe A de 8% para 15% no mesmo período. Logo, 
houve um enriquecimento da sociedade, que está podendo acessar novos patamares de consu-
mo e de requisitos de qualidade.



Figura 17: Crescimento das Classes A,B e C

Fonte: IBGE, INEPAD- Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração

O Índice de Gini, utilizado para medir a distribuição de renda, aumentou de 0,53 para 0,56, 
em Ribeirão Preto, ainda segundo o SEADE. Há, como em outros municípios de porte semelhante, 
favelas no território ribeirãopretano, cerca de trinta núcleos, em 2012. Deve-se destacar, no 
entanto, que somente 3,84% dos moradores locais não têm acesso à infraestrutura urbana 
adequada. Mais de 99% dos moradores desfrutam da coleta de lixo domiciliar. O abastecimento 
de água não chega regularmente a 1,95% dos domicílios e a coleta de esgoto não alcança 4,23% 
das moradias.

A população economicamente ativa tem em média oito anos e meio de estudo, o que não 
expressa a completude do primeiro grau. As atividades comerciais e de prestação de serviços 
ocupam em torno de 80% da mão de obra do município, proporcionando rendimento médio de 
R$ 1.519,47. A localidade  contribui com 1,44% do Produto Interno Bruto do estado de São Paulo. 

Figura  18: Índice de Desenvolvimento Humano

Fonte: Atlas Brasil, 2013, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.



Entende-se como riqueza o conjunto de bens materiais e imateriais de um local, através do 
qual o patrimônio é dimensionado, estando a região administrativa de Ribeirão Preto em quarto 
lugar no ranking do estado de São Paulo, abaixo da de São Paulo, Baixada Santista e Campinas.

Figura 19: Dimensão de Riqueza

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS

Dimenão Riqueza
Regiões Administrativas do Estado de São Paulo

2010-2012



  ESCOLARIDADE2.5 
De acordo com a Fundação Seade, a região administrativa de Ribeirão Preto apresenta 

melhores índices de escolaridade que a média do estado de São Paulo. O escore da RA foi de 54 
pontos, enquanto a estadual foi de 52.

Gráfico 2: Taxas de crescimento populacional Regiões Administrativas 
do Estado de São Paulo – 2010-2015

SETOR                          NOME DA ESCOLA      
Entidade

Mantenedora
Nível de Ensino

Superior

T.MUN.31 - Relação das Escolas de Eninso de 3º grau, por subsetor, no an de 2013.

Tanto quanto ao número de docentes, como de instituições escolares, o município está 
acima da média estadual e nacional.



Figura 20: Docentes por nível no município de Ribeirão Preto, SP

Fonte: Ministério da Educação, INEP, 2015. 

No gráfico a seguir observa-se o número de escolas por nível de classificação, estando 
Ribeirão Preto em situação mais equilibrada que o comparativo com os dados do país e do estado 
de São Paulo.

Figura 20: Docentes por nível no município de Ribeirão Preto, SP

Fonte: Ministério da Educação, INEP, 2015. 



Entretanto, a área da Educação pela qual Ribeirão Preto é reconhecida, tem perdido espaço 
para outros municípios, não apenas do estado, mas do país em geral, seja pelos indicadores do 
IDEB- MEC, obtidos em comparação à média Brasil nos níveis básico e médio, seja pelo fato de ter 
sido o centro aglutinador de estudantes da região e de diversos rincões do Brasil

Figura 22: Matrículas por nível

Fonte: Ministério da Educação, INEP, 2015. 

A simples análise de dados do IDEB demonstra o baixo patamar qualitativo no qual Ribeirão 
Preto está amesquinhado, apesar de se encontrar acima da média Brasil seja na avaliação do 
Ensino público e Privado, com resultados abaixo de cinco em alguns anos e próximo da taxa 
mediana, quando houve épocas em que o município servia como fonte de inspiração para os 
demais da região e do país. 

 Tais resultados são mais acentuados quando se analisa os primeiros anos escolares, 
justificando-se devido a alguns aspectos que podem ser levados em consideração ao se elencar 
os possíveis vetores de tal desempenho:

 
a) demérito e desvalorização do profissional da Educação no que tange à carreira 
profissional e aos salários; 
b) envelhecimento da população, deslocando o eixo dos investimentos do ensino 
básico e médio para a profissionalização técnica e o  terceiro grau (Estado/município); 
c) grande maioria do alunado não ser cocriador da própria Educação, cumprindo as 
tarefas para obtenção dos certificados, não se envolvendo na relação docente-aluno, 
do saber –ensinar- aprender; 
d) não permanência na cidade, quando adulto, redescobrindo e recriando a própria 
cidade;  
e) reconhecimento de que a escola por si só é responsável por todo o processo cultural 
e educacional das pessoas; 
f ) ampliação da base quantitativa de ingresso às escolas de crianças não portadoras de 
quaisquer resquícios de educação e cultura, o que força para baixo a linha de corte do 
aprendizado.

 
Parece um paradoxo a crítica à universalização da Educação, não é especificamente o caso,  

mas há que se ter presente que é o atual momento de transição de modelo de desenvolvimento 
pelo qual a sociedade brasileira e a local passam levando à necessidade de um debate amplo 
sobre a aceitação de uma educação pior em detrimento da ampliação do acesso. Uma reivindi-
cação não pode e não deve condicionar à outra. 
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Fonte: IDEB, [2013]

Figura 23: Resultados e Metas, 4º/5º. Anos, Ribeirão Preto, SP.

Ideb Observado                                    Metas Projetadas
4ª série | 5º ano

Município            2005    2007    2009    2011    2013    2007    2009    2011    2013    2015    2017    2019    2021
Ribeirão Preto       4,6       4,7        4,9         6,1       6,1       4,7         5,0      5,4         5,7       5,9         6,2        6,4       6,7

Figura 24: Resultados e Metas, 8º/9º. Anos, Ribeirão Preto, SP.

Ideb Observado                                    Metas Projetadas
8ª série | 9º ano

Município            2005    2007    2009    2011    2013    2007    2009    2011    2013    2015    2017    2019    2021
Ribeirão Preto       4,1       4,3        4,8        4,7       4,6       4,2         4,3        4,6        5,0       5,3         5,6        5,8       6,1

Fonte: IDEB, [2013]

Os dados do IDEB evidenciam que, apesar de Ribeirão Preto ser considerada um polo de 
Educação, no que tange ao Ensino Médio, as melhorias não estão evoluindo na velocidade 
necessária para acompanhar o desempenho do ensino Fundamental e Universitário.

Quanto ao nível supeior, Ribeirão Preto justifica seu cognome de polo educacional, estando 
em sexto no ranking dos polos estaduais.

Figura 25: Matrículas no ensino superior em São Paulo, 2013

*Matrículas em cursos 
presenciais (2013)
** IES que oferecem cursos 
presenciais (2013)
Fonte: Sintada/Semesp 
Base Censo INEP/IBGE

Araçatuba  43     22.866  24
Baixada Santista 9     48.881  27  
Berretos  19     13.014  11
Bauru  39     37.065  23
Campinas  90  233.377  99
Franca  23    19.339  10
Marília  51    33.608  30
Presidente Prudente 53    32.326  17
Registro  14       2.712    2
Ribeião Preto  25    44.816  19
São Carlos  26    42.968  21
São José do Rio Preo 96    45.968  27  
São José dos Campos 39    73.038  44
Sorocaba  79    83.321  59
RM São Paulo  39  920.293                   233

REGIÃO ADMINISTRATIVA      MUNICÍPIOS    MATRÍCULAS*         IES**



Há, segundo relatório do SEMESP de 2013,  cerca de 45 mil alunos matriculados nas institu-
ições de Educação Superior nas redes pública e privada de ensino na Região administrativa.

No que se refere à educação a distância constata-se que, também em 2013, havia mais de 42 
mil alunos matriculados na RA de Ribeirão Preto, onde mais de 32 mil alunos eram atendidos pela 
rede privada.

Figura 26: Matriculados no ensino superior público e privado, RA Ribeirão Preto, 2013.

Figura 27: Matrículas no Ensino Superior EAD e Tecnológicos na rede privada RA Ribeirão Preto

Matrículas no Ensino Superior - Cursos Presenciais
Região Administrativa de Ribeirão Preto

Fonte: Sindata/Semesp   |  Base: Censo INEP

Observando-se o gráfico 14, nota-se como a EAD avança mais  no processo inverso entre as 
matrículas em cursos EAD e os Tecnológicos na rede privada. Enquanto a EAD avança de forma cres-
cente, constata-se certo encolhimento na formação tecnológica, o que parece paradoxal em relação 
à atual demanda apontada pelo mercado de trabalho.

Fonte: Sindata/Semesp   |  Base: Censo INEP

Matrículas em Cursos EAD e Tecnológicos na Rede Privada

Matrículas - Cursos EAD 
Região Administrativa de Ribeirão Preto

Matrículas - Cursos Presenciais Tecnológicos 
Região Administrativa de Ribeirão Preto
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Outro dado que chama a atenção refere-se à evasão de alunos na rede privada no estado, 
verificando-se elevado percentual na RA de Ribeirão Preto, que está na casa de 26%, enquanto 
Franca fica com 18%.

Dentro do processo de escuta promovido pelos pesquisadores do IPCCIC, buscou-se, ao longo 
deste trabalho, reconhecer as iniciativas de comunicação entre poder público e sociedade. Uma  
atividade em especial,  envolveu os alunos da rede municipal. No momento da elaboração  do Plano 
Diretor da Cidade eles foram convidados a se opinarem e destacaram por prioridade de engajamen-
to, as áreas de saúde e de segurança, conforme gráfico abaixo.

Figura 28: Alunos da Rede Municipal dão contribuições para o Plano 

Brasil 
27,4%

SP
28,1%

29,5%
28,1%
27,9%
26,9%
26,6%
26,4%
26,2%
26,1%
26,0%
23,9%
23,7%
21,8%
20,3%
18,3%

Fonte: Sindata/Semesp   |  Base: Censo INEP

O alcance dos índices apresentados só terá seus impactos sociais e econômicos compreen-
didos uma vez considerada a ausência de desenvolvimento crítico dessa população e que 
contribui para o baixo conhecimento de direitos e deveres atrelados ao exercício da cidadania e a 
não produção de uma mão de obra plenamente qualificada e preparada a responder aos desafios 
apresentados pelo sistema produtivo no século XXI e pela alardeada sociedade do conhecimento, 
ainda tão distante da realidade brasileir¬a.

Cabe ainda considerar o impacto de tais fragilidades na compreensão que Sen (2015, 
p.123-124) possui sobre o papel da educação na eliminação da pobreza. Segundo este autor, 
prêmio nobel de economia, a pobreza pode ser entendida tanto como inadequação das capaci-
dades quanto como baixo nível de renda. Contudo, ambas as percepções estão relacionadas vez 
que a renda é de fundamental importância para a aquisição de capacidades que possibilitam a 
escolha de como viver, de como se tornar um indivíduo mais produtivo auferindo maior renda. 
Nesse sentido, tanto a educação, em especial a básica, quanto a saúde são consideradas funda-
mentais na elevação da qualidade de vida. O autor conclui afirmando que quanto maior for o 
alcance da educação e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo os poten-
cialmente mais pobres tenham uma chance maior de superar a penúria.    



  HABITAÇÃO2.6 
Segundo Saule Junior (1997), em seu artigo XXV, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, estabeleceu que todo indivíduo tem direito à um padrão de vida adequado e 
que compreende assegurar para si e sua família além da saúde e bem estar, alimentação, 
vestuário, cuidados médicos, segurança, trabalho digno e moradia. Esta constatação pode ser 
aferida também na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi-
nação Racial votada em 1965 e ratificada pelo Brasil em 1968, na Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher aprovada em 1979 e ratificada pelo Brasil 
em 1984 e na Convenção sobre os Direitos das Crianças votada em 1989 e ratificada pelo Brasil 
em 1990. 

Além das convenções mencionadas, também o Pacto Internacional de Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais, e o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ambos ratificados pelo Estado 
Brasileiro em 1992, além de reconhecer a fundamental importância do direito à moradia, enfa-
tizam a obrigação legal dos Estados signatários em promover e proteger este direito. 

Ou seja, como integrante do sistema internacional de Estados, o Brasil, em suas várias 
instâncias de poder, assumiu a responsabilidade e a obrigação de garantir o direito não apenas à 
moradia, mas também dos direitos que lhe são derivados tais como direito de liberdade de escol-
ha de residência, de liberdade de associação (criação de grupos como os de moradores de bairro 
e comunidades de base), direito de segurança (em situações de despejo e remoções forçadas ou 
arbitrárias) e direito de privacidade da família, casa e correspondência, entre outros.  

Nesse sentido, Ribeirão Preto, enquanto instância municipal de poder, não tem cumprido 
as determinações internacionais e nem contribuído para a manutenção da dignidade humana. 
Os esforços do poder público têm se mostrado insuficientes quando se observa a fila de espera 
de habilitação e de aceite de financiamento pela COHAB. De julho de 2013 até os dias atuais a 
razão incremental que se verifica beira a casa dos 50%, ou seja, de 31 mil para 44 mil, além daque-
les que compõem a faixa de baixa renda que de 26 mil, hoje se encontram em 32 mil. Constata-se, 
pois, que o atendimento à demanda por moradias está evoluindo muito aquém do crescimento 
da população que  procura o respeito no básico de sua cidadania.

26 mil 29,7 mil 32,1 mil

Fila de espera renda até R$ 1,6 mil

Figura 29: Fila de Espera COHAB (GERAL), 2016
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Fonte: COHAB Ribeirão Preto, 2016.

No tocante à adequabilidade das moradias, constata-se a existência de  adensamento 
excessivo, falta de infraestrutura, como iluminação elétrica, abastecimento d´água e coleta de 
lixo, além de domicílios sem banheiros e a inadequação fundiária, em 2010 no município de 
Ribeirão Preto

Figura 30: Inadequação de domicílios urbanos

Inadequação dos Domicílio Urbanos

4.352

6.939

Fonte: COHAB. Plano de habitação de interesse social de Ribeirão Preto, 2010
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(1) Apensa casas e apartamentos urbanos.
(2) Casas e apartamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infraestrutura:
iluminação, abastacimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e 
coleta de lixo.



Pelos dados apurados  é possível notar quatro variáveis importantes quando se analisa o 
cadastro habitacional: faixa de renda, tempo de moradia, condição de moradia e tipo de moradia. 
Este perfil é de 2010 e tem os seguintes destaques: classe de renda com maior frequência é de até 
três salários mínimos, são pessoas que moram mais de 15 anos em moradias próprias, mas inade-
quadas, e cerca de 80% não especificaram qual o tipo de moradia é sem informação.

Devido às dificuldades de obtenção de dados atualizados, o fato de se ter um Raio X da 
favelização de Ribeirão Preto para o ano de 2016, permite afirmar que a preocupação que norteia 
as ações públicas são de repressão e de segurança, estando distante da vocalização de 25 mil 
moradores, parte da sociedade civil, que clama por direito à moradia digna com qualidade de 
vida. O crescimento de mais oito favelas em 2015, totalizando 50 favelas no município, expõe a 
fragmentação da sociedade urbana, criando bolsões de miséria e pobreza versus áreas de intensa 
riqueza, conhecidas como ilhas de prosperidade.

 A preservação do patrimônio público passa prioritariamente pela Educação e Cultura, 
Saúde e Saneamento básico, além da geração de emprego e renda.

 
Figura 31: Aumento do número de favelas em Ribeirão Preto, 2016

Fonte: Jornal A Cidade; Plano de preservação do patrimônio público municipal, 2016.



Pela figura 15 pode-se verificar os núcleos de maior nível populacional, no ano de 2012.

Figura 32: Favelas mais populosas em 2012

Fonte: Jornal A Cidade, 2012.
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  SAÚDE2.  6 
A cidade de Ribeirão Preto gastou com Saúde, em 2014, um total de R$ 476.283.175,70. Isso 

representou 26,36% dos gastos totais do município, segundo dados do Tribunal de Contas do 
Estado.

São 14 hospitais para atendimento da população, que atendem não apenas a população da 
cidade, mas também da vizinhança regional

Tabela 9: Número de hospitais  e leitos em Ribeirão Preto

Fonte: Jornal A Cidade, 2012.

HOSPITAL Total de
Leitos

Leitos
SUS

Leitos
não SUS

T.MUN.33 - Leitos hospitalares existentes no município de Ribeirão Preto em 2013
Fonte: CNES 2013.



Tabela 10: Internações por CID

Internações por Capítulo CID-10 (2010)                             Óbito                     %

T.MUN.34 - Mortalidade por Grupo de causas no município de Ribeirão Preto em 2013
Fonte: DATASUS (TABNET)

Dentre os principais motivos que levam à internação e ao afastamento do trabalho sobres-
saem as doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doenças dos aparelhos digestivo, 
respiratório e causa externas de morbidade e de mortalidade, como acidentes de motos e de 
veículos de quatro rodas.

Ribeirão Preto reproduz o que se verifica no estado e no país, onde há prevalência de esta-
belecimentos de saúde privados, seguidos dos municipais, enquanto os federais e os estaduais 
mostram-se quantitativamente pífias.



Figura 33: Estabelecimentos de Saúde

Variável Ribeirão Preto São Paulo Brasil 
Federais 0 29 950 
Estaduais 7 181 1.318 
Municipais 57 5.640 49.753 
Privados 255 8.365 42.049 
 
 

   

!Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária, 2009.

Parênteses sejam feitos, tendo em conta as peculiaridades climáticas e de cuidados  com a 
cidade, em 2015, que  teve número expressivo de dengue, notadamente na região Oeste de 
Ribeirão Preto devido ao despreparo da população em evitar o ataque do mosquito transmissor, 
bem como a desatenção dos órgãos públicos sobre as consequências do custo na previdência 
pelo  afastamento do trabalho e os potenciais desdobramentos oriundos de tal enfermidade. 

Figura 34: Dengue em Ribeirão Preto
RIBEIRÃO PRETO | 2015 = 3.929 casos de Dengue

Oeste 1.274 casos

Leste 923 casos
Norte 788 casos Centro 543 casos

Sul 349 casos
Bonfim 52 casosFonte: Dados Jornal A Cidade. IPCCIC, 2016.
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Outro ponto convergente quando se aborda a questão da Saúde na cidade refere-se ao 
número de consultas agendadas e não desmarcadas, fato que leva ao não atendimento de outros 
pacientes que aguardam agenda. Segundo matéria publicada no Jornal A Cidade, em 16 de 
junho de 2016, que por sua vez, divulgou dados repassados pela Prefeitura,  em 2013, foram 
disponibilizadas 683.863 consultas nos postos de saúde, das quais 578.227 se converteram em  
atendimento. Em 2014 aumentou o agendamento, 723.119 consultas e diminuiu a confirmação 
com 558.397. Em 2015 a Secretaria da Saúde agendou 652.406 consultas e atendeu 550.514 
pessoas. Considerando o primeiro quadrimestre de 2016, o número total de consultas possíveis  
nos 40 meses, foi de 2.33.674 e  foram efetivadas 1.899.885. Neste período, 433.789 consultas 
foram perdidas por falta de comparecimento do paciente.

Agravando este cenário verifica-se a redução do número de médicos clínicos e de sanitaris-
tas, que garantem a profilaxia na Saúde, evitando históricos gravosos de enfermidades e de suas 
complicações.  

Fonte: Prefeitura de Ribeirão Preto, Secretaria da Saúde, Disponível em Jornal A Cidade, 23/03/2016

Uma das explicações para a drástica redução de 
leitos hospitalares em Ribeirão Preto, segundo especialis-
tas, é a migração dos leitos SUS para os planos de saúde e 
particulares. O motivo da mudança seria o baixo valor 
repassado aos hospitais pelo Ministério da Saúde. Os 
dados foram compilados pela Fundação Seade com base 
em informações do DataSUS (Departamento de Informáti-
ca do SUS). O levantamento não inclui leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva).

Figura 34: Redução de médicos por especialidade, 2016
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Figura 35:  Leitos dos SUS Ribeirão Preto e Região 2000 a 2014
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Fonte: Fundação Seade com base em informações do DataSUS (Departamento de Informática do 
SUS).

A OMS recomenda 3 a 5 leitos para cada mil habitantes, Ribeirão Preto tinha, em 2014, 1,43 
leito para cada mil habitantes. A Região de Ribeirão Preto perdeu 838 leitos em 20 anos. Em com-
paração com o número de habitantes, neste mesmo período a população aumento em 342 mil 
habitantes. Na citada reportagem do Jornal A Cidade, o governo estadual contesta os dados e diz 
que houve aumento de leitos, mesma resposta da prefeitura de Ribeirão. Desde 2005, o número 
de leitos aumentou ou não teve grandes quedas em relação aos anos anteriores. Entretanto, a 
reposição foi insuficiente frente ao crescimento populacional”

Outro ponto que vem sendo praticado em diferentes esferas, inclusive na da Saúde é a 
busca dos direitos do cidadão através da judicialização para obtenção de medicamentos, cirur-
gias e tratamentos, que não são oferecidos no país ou que o SUS não realiza e atende.

Ribeirão Preto e sua região ocupa o segundo lugar no ranking do estado, expresso pelo 
indicador de 19,08/10 mil habitantes, quando na Grande São Paulo o indicador é de 0,99/10 mil 
habitantes. Segundo o mesmo jornal, em publicação di dia 05 de maio de 2016: “As despesas da 
Saúde do Estado com ações judiciais para fornecimentos de medicamentos e tratamentos de 
saúde ajuizadas na região de Ribeirão Preto cresceram 400% nos últimos cinco anos. Os gastos 
saltaram de R$ 3,7 milhões, em 2010, para R$ 18,5 milhões no ano passado”.

  SEGURANÇA2.  7 
Em pesquisa realizada, em 2014, pela Associação Comercial e Industria de Ribeirão Preto 

(ACIRP) em parceria com a Fundace/USP, Ribeirão Preto foi considerada “pouco segura” por 61% 
da população. Para a Acirp, a violência é o principal problema para 44%.



Figura 36. Ranking dos 10 municípios com maior número de notificações de Violência, 2006.

Fonte: Vilma Pinheiro Gawryszewsk et al. Violência contra crianças e adolescentes. BEPA, Bol. epidemiol. 
paul. (Online) vol.4 no.37 São Paulo jan. 2007
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Um dado mais atual, de 2015, especifica os tipos de criminalidade mais frequentes em 
Ribeirão Preto, com destaque para furtos e roubos.

Figura 37.: Criminalidade de Ribeirão Preto
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Fonte: Polícia Militar e Deinter (3), publicados no Jornal A Cidade, 2016.



A seguir um perfil das práticas criminosas na cidade, por tipo, nos últimos cinco anos:

Figura 38: A criminalidade em Ribeirão Preto

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2015, Jornal A Cidade, 2015. Disponível em: https://www.goog-
le.com.br/search?q=dados+segra %C3%A7a+ribeir%C3%A3o+preto&biw=915&bih=589&source=l-
nms&m=ich&sa=X&ved=0ahUKEwjthb3Pr9zNAhUCE5AKHUajBbwQ_AUICCgD#imgrc=fYyDaG7JWwTKK
M%3A



Em resposta a um oficio endereçado ao responsável pelo Batalhão de Polícia de Ribeirão 
Preto, em especial ao 3º e 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsáveis pelo policiamen-
to na cidade, obteve-se as seguintes informações, com data de julho de 2016.

1. Efetivo policial militar existente: 1091 (um mil e noventa e um) policiais militares;
2. Frota Existente:
2.1. Viaturas quatro rodas: 68 (sessenta e oito);
2.2. Viaturas duas rodas: 34 (trinta e quatro);
2.3. Viaturas tipo Base Comunitária Móvel: 03 (três);
2.4. Viaturas de Força Tática: 26 (vinte e seis);
 
3. Em relação à produtividade, análise do período do ano corrente: 
3.1. FLAGRANTES: 1.316 (um mil trezentos e dezesseis);
3.2. PESSOAS PRESAS: 1019 (um mil e dezenove);
3.3. ATOS INFRACIONAIS: 415 (quatrocentos e quinze);
3.4. MENORES APREENDIDOS: 523 (quinhentos e vinte e três);
3.5. ARMAS DE FOGO APREENDIDAS: 137 (cento e trinta e sete);
3.6. CONDENADOS RECAPTURADOS: 281 (duzentos e oitenta e um);
3.7. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: aproximadamente 1.056 kg.

  TRANSPORTE
2.  8 modais deREDES modais deREDES

transporte regional
A malha viária da região tem 1224 km de rodovias principais e 147 de vicinais pavimenta-

das. Seu terminal rodoviário é de grande movimento, conforme indica o quadro, abaixo:

Ano 2013 (Média diária)                                                                                Rodoviário         Suburbano

Empresas que operam no terminal    32         5
Número de Partidas Estaduais                     138     493
Número de Partidos Federais                     121                       -
Número de Partidas Diárias (todas as cidades atendidas)                  259      493
Embarque de Passageiros                  3.419                       -

Fonte: SOCICAM. Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão Preto, 2013.

O município possuí um aeroporto que opera com cerca de 35 voos diários, em dias úteis, 
para várias regiões do país. De acordo com o DAES, transporta-se em média 80.000 passageiros 
por mês.

Tabela 10: Movimentação diária do Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, SP, 2013.



Tabela 11: Evolução do Movimento no Aeroporto Leite Lopes.

ANO       AERONAVES       PASSAGEIROS           CARGA
(nº decolagem)              (nº embarque)              (Kg embarcado)

Fonte: DAESP, em 2016

Acompanhando a tendência nacional, a malha viária municipal sustenta um significativo 
número de veículos, que em 2015 atingia uma frota total de 486.418.

Como polo da região administrativa, Ribeirão Preto possui grande fluxo de pessoas e veículos.

transporte municipal

Tabela 12: Dados operacionais do Transporte Coletivo em Ribeirão Preto, 2012.

Exercício 2012           Sistema Ônibus      Sistema Alimentador             Serviço de
                                                                                              (Leva e Traz)              Transporte Especial
Número de Linhas  117  
Percurso anual (Km)      22.502.428             2.047.846                              756.329
Frota    323                              30       
Passageiros (ano)           50.984.259                   3.833.737                                45.666            

T.MUN.1 - Dados Operacionais do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto
Fonte: Of. 153/13-SUP-TRANSERP

Um ponto crítico feito à malha rodoviária da cidade é a falta de ligação interbairros, 
convergindo todo o fluxo de ônibus para o centro e lá acontecendo a redistribuição de passagei-
ros por destino. Há desperdício de tempo e de recursos, deixando-se de usufruir da proximidade 
e melhor qualificação no atendimento dos passageiros.

A frota municipal de veículos é essencialmente de automóveis, motocicletas e de utilitários. 
A cidade é uma réplica do perfil da frota do estado e do Brasil.



Figura 39 : Frota Municipal de Veículos.

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 2015.

Enquanto o comparativo entre os dados de 2001 e 2014 apontam para o crescimento da 
população urbana em 30,33%, a de veículos expandiu-se em 117,53%, cerca de 1,2 hab/ veículo.

População x veículos - Ribeirão Preto

*Estimativa IBGE
Fonte: Denatram | IBGE

Tabela 13: População x veículos em Ribeirão Preto, 2014.

Em pesquisa realizada pela ACIRP e FUNDACE da FEA-USP, em 2014, 14,7% da população 
consideram o trânsito o 2º maior problema da cidade.

Dentre as vias com maior número de acidentes destacam-se as veias que interligam o centro 
da cidade com as demais regiões da cidade, como a Av. Independência que liga a zona Norte à Sul.



Figura 40: Acidentes de trânsito

Fonte: Observatório Nacional de Segurança Viária, 2014. http://www.onsv.org.br/wp-content/up-
loads/2015/05/a7688bc4-6587-458d-a645-0e7ce0b6fc65.png.


