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A importância de identi!car e reconhecer as referências 
culturais das localidades a !m de torná-las  solo fértil para as 
políticas públicas municipais é uma das bases da Tecnologia 
Social (TS) destinada à gestão de cidades e elaborada pelo Institu-
to Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC). 
Concebida a partir da Teoria U, desenvolvida pelo Presencing 
Institute, a TS do IPCCIC propõe a elaboração de diagnósticos de 
potencialidades; o reconhecimento dos stakeholders; e a 
criação de redes de cooperação voltadas ao reconhecimento 
das identidades culturais dos diversos grupos formadores da 
localidade. 

O desa!o do IPCCIC tem sido pesquisar e disponibilizar 
ferramentas que auxiliem na elaboração de projetos que 
promovam a superação das desigualdades e do isolamento, a 
transposição das especializações e fronteiras de conhecimento. 

Para descrever o trajeto que resultou nesta obra, a narrativa 
escolhida foi a da cronologia do aprendizado conferido na 
prática cotidiana dos pesquisadores, entre 2013 e 2017. Segue 
relatado como o colegiado assimilou a Teoria U; a descrição de 
alguns dos exercícios feitos, entre eles, a proposta pensada para 
o centro da cidade de Ribeirão Preto; a pesquisa de escuta com 
formadores de opinião que gerou o projeto Seja Comunidade; 
uma jornada re"exiva sobre como as pessoas agem em relação 
à cidade; e a inserção dos temas trabalhados: amor, conscien-
tização, envolvimento, entre outros.

Este livro pode ser lido, dependendo das expectativas do 
leitor, em partes isoladas. Se estiver ansioso para conhecer a TS, 
convidamos que comece pela Parte 2, na qual estão descritos 
os estudos de caso e a estrutura replicável da Tecnologia Social. 
Contudo, nossa trajetória, narrada na Parte 1, revela um proces-
so que pode ser educativo para outros grupos que desejam 
seguir o caminho aberto da gestão de cidades, desa!ados em 
fazê-lo de maneira transdisciplinar, com formação multidisci-
plinar, pautado no modelo do conhecimento integrado. Nela, o 
IPCCIC apresenta seus referenciais teóricos e !losó!cos, bem 
como a trajetória que levou um grupo de pesquisadores a 
superar suas diferenças auxiliado pela Teoria U.

 Foram muitas jornadas profundas, nem sempre fáceis. Ao 
pensar uma ferramenta que auxilia gestores públicos e socie-
dade civil a se religarem entre si, ao meio ambiente e ao local 
do qual fazem parte, formando verdadeiras comunidades, o 
IPCCIC reforça a necessidade de estabelecer as relações de 
vizinhança e proximidade. 

En!m, escolha o seu trajeto e siga conosco nesta jornada.

E o IPCCIC o que é?

No começo de tudo, em outubro de 2012, o IPCCIC era uma 
necessidade, antes mesmo de ser uma ideia. Foi uma demanda 
reprimida que gerou a possibilidade. Vários pesquisadores 
trabalharam juntos, ao longo de três anos (2010-2012), fazen-
do o inventário de referências culturais de alguns bairros do 
município de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. 

Com o !m da formação do governo que apoiava a iniciativa, o 
grupo optou por continuar o trabalho. Aí nasceu o Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, para ser 
o lugar daquelas pessoas e  dar continuidade à experiência, 
avaliada muito positivamente por sua formação em rede de 
cooperação#. 

Naquele momento, já se queria que a entidade de nome 
cumprido e sigla difícil fosse um lugar diferente. Instituto, 
porque era o mais indicado como instituição coletiva. Paulista, 
para ir além do campo onde até então o grupo atuava. Cidades 
Criativas, em diálogo com uma proposta que era nova, crescia 
e se mostrava abrangente o su!ciente para garantir solo fértil 
para aquela diversidade pro!ssional reunida. Identidades 
Culturais, porque era a crença do grupo. Todos tinham como 
diagnóstico que a falta de relação de pertencimento entre as 
pessoas e as cidades era uma das causas da ausência de partici-
pação e envolvimento.

 Mais do que um pressuposto, a assertiva era uma diretriz. 
De saída, ecoava forte no interior do colegiado que uma 
Cidade, para ser Criativa, talentosa, inventiva e transformadora, 

precisava, impreterivelmente, reconhecer, fortalecer e enalte-
cer suas identidades culturais. Nivelava a linha inicial do grupo 
o discurso de que as ações propostas pela Economia Criativa se 
dariam sempre pela porta da Cultura, predominando as identi-
dades, e não pela Economia, em que prevalece o mercado. O 
grupo identi!cou em sua estratégia modelos de iniciativas que 
não respeitavam essa condição e mostravam o insucesso de 
muitas práticas nessa área.  

A natural convergência dos pesquisadores para o cultural 
parecia se explicar pela formação dos indivíduos: historiadores, 
historiadores da arte, educadores, comunicadores, arquitetos e 
ativistas dos movimentos sociais. Passado mais de um ano, 
manifestou-se uma sinergia de dentro para fora e em movi-
mento inverso. O Instituto precisava de colaborações ainda 
mais diversas e pessoas vindas de outras áreas desejavam 
contribuir. Chegaram, então, engenheiros, advogados, econo-
mistas, psicólogos, fotógrafos e antropólogos. Mas não por isso 
a convergência para o cultural fez-se menor.

Na primeira fase, com o desejo de diagnosticar ainda 
melhor a cidade-sede do grupo, houve um empenho em 
realizar pesquisas que revelassem as identidades locais, a partir 
do levantamento das referências culturais que lhes serviam de 
base. Todas as produções de 2013 e 2014 consolidaram esse 
momento. Primeiro, a publicação do livro Paisagem Cultural do 
Café, que reúne a bagagem anterior do grupo e avança com 
proposições advindas da Economia da Cultura e da Cidade Cria-
tiva. Nesse trabalho,  constatou-se que a produção artística de 
Ribeirão Preto, ainda que tardia em comparação aos grandes 

centros, havia sido muito signi!cativa quando da criação de 
escolas de artes no município, e gerou a pesquisa, o livro e 
vídeo Artistas do Mundo. Deste, derivaram outras obras sobre 
a vida de alguns importantes nomes das artes visuais que 
passaram pelo município. Entre eles, os imigrantes italianos.

Por longo tempo, toda fala, ainda que espontânea, toda 
palestra, ainda que técnica, todo  texto, ainda que dirigido ao 
leitor mais apurado, produzido pelo IPCCIC, exigia uma intro-
dução. Era sempre preciso, assim como navegar, explicar a 
de!nição de cultura da qual partiriam os pesquisadores.   

A leitura mais imediata do termo levava o interlocutor ao 
mundo das artes. E ali ele !cava. Propondo um recorte in!nita-
mente menor do que o projetado, a cultura enunciada pelo 
IPCCIC, desde os seus primeiros dias, era ampla como a socie-
dade. O léxico empregado pelo grupo rasgava as paredes do 
lúdico, invadia o íntimo dos cidadãos, contornava os hábitos, 
revelava os costumes, escancarava a rotina, conferia a língua, 
tinha cheiro, gosto, origem, passado, e in"uenciava as ocor-
rências do futuro. A palavra cultura empregada pelo IPCCIC 
vem da antropologia, não consegue se esconder da sociologia 
e esbarra na psicologia. Se fosse verbo, seria transitivo. Cultura 
da paz, cultura da guerra. Cultura da vida, cultura da morte. 
Cultura do rico, cultura do mais pobre. Cultura do interior, 
cultura da capital. Cultura dos antigos, cultura dos novos.

De tantas possibilidades, o singular não dá conta. Só no 
plural cabem as culturas existentes. Quantas identidades 
houver. As culturas explicam a realidade. Ajudam a entender 
as percepções sobre o passado. Auxiliam na compreensão 

sobre se uma sociedade é tradicional ou moderna. Se caipira 
ou erudita. Nem melhor nem pior, só diferente. Assim como 
diferentes são todas as pessoas. Cultura que re"ete o feito. Que 
explica o não acontecido. A cultura que o trem que passou fez 
mudar. Ou a cultura que se acanhou porque o trem não veio. 
Cultura que a escrita registrou e que a internet proliferou na 
velocidade do efêmero.  

Assim que o interlocutor sobe nesse ônibus, o bonde 
segue, e !ca mais compreensível a força que a cultura tem e 
que o IPCCIC prega. Nela, cabem todas as artes, como não 
poderia deixar de ser, meio rápido pelo qual ela se expande, 
engrandece, agiganta, populariza, faz signi!car. Mas cabe 
também tudo o que não é arte nem natural, como um dia 
de!niu Afonso Romano Machado, em um congresso sobre 
Literatura, em Brasília: “Tudo o que não é natural, é cultural”.    

Depois disso ser dito muitas vezes, a introdução mudou. 
Mas sempre é preciso ao tema voltar. Não se pode dar morada 
à dúvida de que cultura o IPCCIC se refere quando sobre ela se 
assossega com a certeza de que somente a partir do seu forta-
lecimento as mudanças sociais  solidi!cam-se. Quando o grupo 
canta que “semente boa não germina em solo infértil”, está 
usando a analogia para comunicar que a base sempre será 
cultural e a partir do ser humano. Este, na condição de protago-
nista do processo, precisa ser parte intrínseca do fazer, não 
mero receptor da vontade do outro. Esta é a primeira transfor-
mação antes de qualquer outra. E só se dará pelo cultural. É 
preciso mudar um monte de coisas antes de começar a 
mudança. A retórica em círculo que a frase sugere não confere 

a ela um erro, mas um pedido: é preciso limpar o terreno, 
adubar da maneira mais orgânica possível para fazer o plantio. 
Então, depois, seguir aguando e protegendo das ervas 
daninhas e dos predadores. Em projetos e programas sociais e 
políticos, essa lógica não pode estar apartada do processo.  

Exatamente por causa da busca pelas identidades, os 
temas sobre memória ganharam relevância, em uma segunda 
fase de atuação do Instituto. O desejo era reconstruir !os de 
conexões, não em nome da saudade, mas com a força das 
relações mantidas em contraposição às dilaceradas. Dessa fase, 
surgiram Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazendas; 
Memórias de um Theatro – O Fio da História; e Memórias de 
uma Escola – 110 Anos do Otoniel Mota.

A necessidade de sistematizar a pesquisa levou o grupo à 
busca de um método e um referencial teórico que pudessem 
validar o trajeto e os resultados. Esse foi o desa!o que 
promoveu  importante e signi!cativa curva no percurso do 
Instituto e de seus membros. É exatamente esse ápice, força 
motriz do IPCCIC, que motivou este livro.  A escolha pela Teoria 
U como corrente !losó!ca não só resolveu demandas do cotidi-
ano, como quali!cou os pesquisadores como agentes de 
mudanças$. Não que tenha sido fácil. De verdade, não foi. Mas o 
processo se deu a cada vitória. Foi preciso aprender a conviver. 
A defender ideias e, às vezes, perdê-las. Até ganhar passou a ser 
diferente. Quantas vezes se constatou que viver as próprias 
teorias não é para qualquer um. Quão árduo foi abrir mão de 

uma certeza. Não há preparo para isso. O contrário sim. Trata-se 
de toda uma vida sempre ouvindo dizer que quem não está 
certo está errado. E, de repente, são apresentadas variantes a 
essa assertiva que reconfortam e muito signi!cam.

Com muita bagagem individual  carregada em um exer-
cício coletivo, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identi-
dades Culturais seguiu se propondo a fazer o diagnóstico de 
potencialidades dos municípios do estado de São Paulo. Para 
isso, criou sua própria Tecnologia Social, ponto alto deste livro, 
e motivou pessoas a promoverem as mudanças necessárias 
para a quali!cação da vida nas cidades.

Então, e o IPCCIC, o que é? Um abrigo onde a gente se 
recolhe para ganhar força e coragem de defender ideias fora da 
curva, desnudadas pelo exercício de enxergar o que está 
abaixo do iceberg, nas profundezas daquilo que nem sempre 
se consegue ver, ou escutar, com clareza. Talvez seja um refúgio 
para sentir e convidar outros a fazerem o mesmo. 

 Um grupo fora da caixinha

Foi a Cainha, Ana Carla Fonseca dos Reis, expoente da 
Economia Criativa no Brasil, liderança na propagação dos 
modelos criativos de gestão das cidades, quem primeiro 
aferiu, ao grupo do IPCCIC, o conceito de “fora da caixinha”.

E, de verdade, a caixinha é um lugar muito desconfortável, 
dentro do qual ninguém deveria querer !car. Mas estar dentro 
ou estar fora nem sempre é uma questão simples de escolha. 
Trata-se primeiro de habilidade, depois de resistência, muita 

resistência. Com frequência, os movimentos mais enquadram 
do que libertam. Mais enrijecem do que "exibilizam. A maleabi-
lidade é fruto da aprendizagem, da prática.

Foram os temas comuns uns aos outros que uniram os 
pesquisadores que atuam no Instituto Paulista de Cidades Cria-
tivas e Identidades Culturais, mas nem só de temas comuns 
vive o grupo. As primeiras divergências, quando analisadas, 
re"etidas, pesquisadas, geraram conclusões importantes, 
relatadas em artigo apresentado no IV Congresso Internacional 
em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, na Unesp de 
Franca/SP, em 2015 %.

A tendência observada em grupos que se de!nem múlti-
plos, quando diante do desa!o de apresentar propostas, 
soluções, metas, diretrizes, planejamento, é escolher a ideia 
que se mostrar como a melhor descartando outras, ou seja, 
entre duas, escolher uma, conforme o modelo 1 apresentado 
na  Figura 1, criando rivalidade entre proponentes vencedores 
e perdedores. Daí para frente, enquanto uns trabalham para 
mostrar que estão certos, outros, ainda que não façam nada 
para atrapalhar, também não são proativos. Quando não, acon-
tece o externado no modelo 2 da Figura 1, ou  seja, são aceitas 
as duas ideias, sugerindo competição entre os dois grupos 
proponentes. Nesse caso, muitas vezes a ideia 1 abarca a ideia 
2, ou o contrário.

PARTE 1 
1. A Teoria U como caminho

Mente aberta

Coração aberto

Vontade aberta

Deixar 1r Deixar vir

Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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A importância de identi!car e reconhecer as referências 
culturais das localidades a !m de torná-las  solo fértil para as 
políticas públicas municipais é uma das bases da Tecnologia 
Social (TS) destinada à gestão de cidades e elaborada pelo Institu-
to Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC). 
Concebida a partir da Teoria U, desenvolvida pelo Presencing 
Institute, a TS do IPCCIC propõe a elaboração de diagnósticos de 
potencialidades; o reconhecimento dos stakeholders; e a 
criação de redes de cooperação voltadas ao reconhecimento 
das identidades culturais dos diversos grupos formadores da 
localidade. 

O desa!o do IPCCIC tem sido pesquisar e disponibilizar 
ferramentas que auxiliem na elaboração de projetos que 
promovam a superação das desigualdades e do isolamento, a 
transposição das especializações e fronteiras de conhecimento. 

Para descrever o trajeto que resultou nesta obra, a narrativa 
escolhida foi a da cronologia do aprendizado conferido na 
prática cotidiana dos pesquisadores, entre 2013 e 2017. Segue 
relatado como o colegiado assimilou a Teoria U; a descrição de 
alguns dos exercícios feitos, entre eles, a proposta pensada para 
o centro da cidade de Ribeirão Preto; a pesquisa de escuta com 
formadores de opinião que gerou o projeto Seja Comunidade; 
uma jornada re"exiva sobre como as pessoas agem em relação 
à cidade; e a inserção dos temas trabalhados: amor, conscien-
tização, envolvimento, entre outros.

Este livro pode ser lido, dependendo das expectativas do 
leitor, em partes isoladas. Se estiver ansioso para conhecer a TS, 
convidamos que comece pela Parte 2, na qual estão descritos 
os estudos de caso e a estrutura replicável da Tecnologia Social. 
Contudo, nossa trajetória, narrada na Parte 1, revela um proces-
so que pode ser educativo para outros grupos que desejam 
seguir o caminho aberto da gestão de cidades, desa!ados em 
fazê-lo de maneira transdisciplinar, com formação multidisci-
plinar, pautado no modelo do conhecimento integrado. Nela, o 
IPCCIC apresenta seus referenciais teóricos e !losó!cos, bem 
como a trajetória que levou um grupo de pesquisadores a 
superar suas diferenças auxiliado pela Teoria U.

 Foram muitas jornadas profundas, nem sempre fáceis. Ao 
pensar uma ferramenta que auxilia gestores públicos e socie-
dade civil a se religarem entre si, ao meio ambiente e ao local 
do qual fazem parte, formando verdadeiras comunidades, o 
IPCCIC reforça a necessidade de estabelecer as relações de 
vizinhança e proximidade. 

En!m, escolha o seu trajeto e siga conosco nesta jornada.

E o IPCCIC o que é?

No começo de tudo, em outubro de 2012, o IPCCIC era uma 
necessidade, antes mesmo de ser uma ideia. Foi uma demanda 
reprimida que gerou a possibilidade. Vários pesquisadores 
trabalharam juntos, ao longo de três anos (2010-2012), fazen-
do o inventário de referências culturais de alguns bairros do 
município de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. 

Com o !m da formação do governo que apoiava a iniciativa, o 
grupo optou por continuar o trabalho. Aí nasceu o Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, para ser 
o lugar daquelas pessoas e  dar continuidade à experiência, 
avaliada muito positivamente por sua formação em rede de 
cooperação#. 

Naquele momento, já se queria que a entidade de nome 
cumprido e sigla difícil fosse um lugar diferente. Instituto, 
porque era o mais indicado como instituição coletiva. Paulista, 
para ir além do campo onde até então o grupo atuava. Cidades 
Criativas, em diálogo com uma proposta que era nova, crescia 
e se mostrava abrangente o su!ciente para garantir solo fértil 
para aquela diversidade pro!ssional reunida. Identidades 
Culturais, porque era a crença do grupo. Todos tinham como 
diagnóstico que a falta de relação de pertencimento entre as 
pessoas e as cidades era uma das causas da ausência de partici-
pação e envolvimento.

 Mais do que um pressuposto, a assertiva era uma diretriz. 
De saída, ecoava forte no interior do colegiado que uma 
Cidade, para ser Criativa, talentosa, inventiva e transformadora, 

precisava, impreterivelmente, reconhecer, fortalecer e enalte-
cer suas identidades culturais. Nivelava a linha inicial do grupo 
o discurso de que as ações propostas pela Economia Criativa se 
dariam sempre pela porta da Cultura, predominando as identi-
dades, e não pela Economia, em que prevalece o mercado. O 
grupo identi!cou em sua estratégia modelos de iniciativas que 
não respeitavam essa condição e mostravam o insucesso de 
muitas práticas nessa área.  

A natural convergência dos pesquisadores para o cultural 
parecia se explicar pela formação dos indivíduos: historiadores, 
historiadores da arte, educadores, comunicadores, arquitetos e 
ativistas dos movimentos sociais. Passado mais de um ano, 
manifestou-se uma sinergia de dentro para fora e em movi-
mento inverso. O Instituto precisava de colaborações ainda 
mais diversas e pessoas vindas de outras áreas desejavam 
contribuir. Chegaram, então, engenheiros, advogados, econo-
mistas, psicólogos, fotógrafos e antropólogos. Mas não por isso 
a convergência para o cultural fez-se menor.

Na primeira fase, com o desejo de diagnosticar ainda 
melhor a cidade-sede do grupo, houve um empenho em 
realizar pesquisas que revelassem as identidades locais, a partir 
do levantamento das referências culturais que lhes serviam de 
base. Todas as produções de 2013 e 2014 consolidaram esse 
momento. Primeiro, a publicação do livro Paisagem Cultural do 
Café, que reúne a bagagem anterior do grupo e avança com 
proposições advindas da Economia da Cultura e da Cidade Cria-
tiva. Nesse trabalho,  constatou-se que a produção artística de 
Ribeirão Preto, ainda que tardia em comparação aos grandes 

centros, havia sido muito signi!cativa quando da criação de 
escolas de artes no município, e gerou a pesquisa, o livro e 
vídeo Artistas do Mundo. Deste, derivaram outras obras sobre 
a vida de alguns importantes nomes das artes visuais que 
passaram pelo município. Entre eles, os imigrantes italianos.

Por longo tempo, toda fala, ainda que espontânea, toda 
palestra, ainda que técnica, todo  texto, ainda que dirigido ao 
leitor mais apurado, produzido pelo IPCCIC, exigia uma intro-
dução. Era sempre preciso, assim como navegar, explicar a 
de!nição de cultura da qual partiriam os pesquisadores.   

A leitura mais imediata do termo levava o interlocutor ao 
mundo das artes. E ali ele !cava. Propondo um recorte in!nita-
mente menor do que o projetado, a cultura enunciada pelo 
IPCCIC, desde os seus primeiros dias, era ampla como a socie-
dade. O léxico empregado pelo grupo rasgava as paredes do 
lúdico, invadia o íntimo dos cidadãos, contornava os hábitos, 
revelava os costumes, escancarava a rotina, conferia a língua, 
tinha cheiro, gosto, origem, passado, e in"uenciava as ocor-
rências do futuro. A palavra cultura empregada pelo IPCCIC 
vem da antropologia, não consegue se esconder da sociologia 
e esbarra na psicologia. Se fosse verbo, seria transitivo. Cultura 
da paz, cultura da guerra. Cultura da vida, cultura da morte. 
Cultura do rico, cultura do mais pobre. Cultura do interior, 
cultura da capital. Cultura dos antigos, cultura dos novos.

De tantas possibilidades, o singular não dá conta. Só no 
plural cabem as culturas existentes. Quantas identidades 
houver. As culturas explicam a realidade. Ajudam a entender 
as percepções sobre o passado. Auxiliam na compreensão 

sobre se uma sociedade é tradicional ou moderna. Se caipira 
ou erudita. Nem melhor nem pior, só diferente. Assim como 
diferentes são todas as pessoas. Cultura que re"ete o feito. Que 
explica o não acontecido. A cultura que o trem que passou fez 
mudar. Ou a cultura que se acanhou porque o trem não veio. 
Cultura que a escrita registrou e que a internet proliferou na 
velocidade do efêmero.  

Assim que o interlocutor sobe nesse ônibus, o bonde 
segue, e !ca mais compreensível a força que a cultura tem e 
que o IPCCIC prega. Nela, cabem todas as artes, como não 
poderia deixar de ser, meio rápido pelo qual ela se expande, 
engrandece, agiganta, populariza, faz signi!car. Mas cabe 
também tudo o que não é arte nem natural, como um dia 
de!niu Afonso Romano Machado, em um congresso sobre 
Literatura, em Brasília: “Tudo o que não é natural, é cultural”.    

Depois disso ser dito muitas vezes, a introdução mudou. 
Mas sempre é preciso ao tema voltar. Não se pode dar morada 
à dúvida de que cultura o IPCCIC se refere quando sobre ela se 
assossega com a certeza de que somente a partir do seu forta-
lecimento as mudanças sociais  solidi!cam-se. Quando o grupo 
canta que “semente boa não germina em solo infértil”, está 
usando a analogia para comunicar que a base sempre será 
cultural e a partir do ser humano. Este, na condição de protago-
nista do processo, precisa ser parte intrínseca do fazer, não 
mero receptor da vontade do outro. Esta é a primeira transfor-
mação antes de qualquer outra. E só se dará pelo cultural. É 
preciso mudar um monte de coisas antes de começar a 
mudança. A retórica em círculo que a frase sugere não confere 

a ela um erro, mas um pedido: é preciso limpar o terreno, 
adubar da maneira mais orgânica possível para fazer o plantio. 
Então, depois, seguir aguando e protegendo das ervas 
daninhas e dos predadores. Em projetos e programas sociais e 
políticos, essa lógica não pode estar apartada do processo.  

Exatamente por causa da busca pelas identidades, os 
temas sobre memória ganharam relevância, em uma segunda 
fase de atuação do Instituto. O desejo era reconstruir !os de 
conexões, não em nome da saudade, mas com a força das 
relações mantidas em contraposição às dilaceradas. Dessa fase, 
surgiram Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazendas; 
Memórias de um Theatro – O Fio da História; e Memórias de 
uma Escola – 110 Anos do Otoniel Mota.

A necessidade de sistematizar a pesquisa levou o grupo à 
busca de um método e um referencial teórico que pudessem 
validar o trajeto e os resultados. Esse foi o desa!o que 
promoveu  importante e signi!cativa curva no percurso do 
Instituto e de seus membros. É exatamente esse ápice, força 
motriz do IPCCIC, que motivou este livro.  A escolha pela Teoria 
U como corrente !losó!ca não só resolveu demandas do cotidi-
ano, como quali!cou os pesquisadores como agentes de 
mudanças$. Não que tenha sido fácil. De verdade, não foi. Mas o 
processo se deu a cada vitória. Foi preciso aprender a conviver. 
A defender ideias e, às vezes, perdê-las. Até ganhar passou a ser 
diferente. Quantas vezes se constatou que viver as próprias 
teorias não é para qualquer um. Quão árduo foi abrir mão de 

uma certeza. Não há preparo para isso. O contrário sim. Trata-se 
de toda uma vida sempre ouvindo dizer que quem não está 
certo está errado. E, de repente, são apresentadas variantes a 
essa assertiva que reconfortam e muito signi!cam.

Com muita bagagem individual  carregada em um exer-
cício coletivo, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identi-
dades Culturais seguiu se propondo a fazer o diagnóstico de 
potencialidades dos municípios do estado de São Paulo. Para 
isso, criou sua própria Tecnologia Social, ponto alto deste livro, 
e motivou pessoas a promoverem as mudanças necessárias 
para a quali!cação da vida nas cidades.

Então, e o IPCCIC, o que é? Um abrigo onde a gente se 
recolhe para ganhar força e coragem de defender ideias fora da 
curva, desnudadas pelo exercício de enxergar o que está 
abaixo do iceberg, nas profundezas daquilo que nem sempre 
se consegue ver, ou escutar, com clareza. Talvez seja um refúgio 
para sentir e convidar outros a fazerem o mesmo. 

 Um grupo fora da caixinha

Foi a Cainha, Ana Carla Fonseca dos Reis, expoente da 
Economia Criativa no Brasil, liderança na propagação dos 
modelos criativos de gestão das cidades, quem primeiro 
aferiu, ao grupo do IPCCIC, o conceito de “fora da caixinha”.

E, de verdade, a caixinha é um lugar muito desconfortável, 
dentro do qual ninguém deveria querer !car. Mas estar dentro 
ou estar fora nem sempre é uma questão simples de escolha. 
Trata-se primeiro de habilidade, depois de resistência, muita 

resistência. Com frequência, os movimentos mais enquadram 
do que libertam. Mais enrijecem do que "exibilizam. A maleabi-
lidade é fruto da aprendizagem, da prática.

Foram os temas comuns uns aos outros que uniram os 
pesquisadores que atuam no Instituto Paulista de Cidades Cria-
tivas e Identidades Culturais, mas nem só de temas comuns 
vive o grupo. As primeiras divergências, quando analisadas, 
re"etidas, pesquisadas, geraram conclusões importantes, 
relatadas em artigo apresentado no IV Congresso Internacional 
em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, na Unesp de 
Franca/SP, em 2015 %.

A tendência observada em grupos que se de!nem múlti-
plos, quando diante do desa!o de apresentar propostas, 
soluções, metas, diretrizes, planejamento, é escolher a ideia 
que se mostrar como a melhor descartando outras, ou seja, 
entre duas, escolher uma, conforme o modelo 1 apresentado 
na  Figura 1, criando rivalidade entre proponentes vencedores 
e perdedores. Daí para frente, enquanto uns trabalham para 
mostrar que estão certos, outros, ainda que não façam nada 
para atrapalhar, também não são proativos. Quando não, acon-
tece o externado no modelo 2 da Figura 1, ou  seja, são aceitas 
as duas ideias, sugerindo competição entre os dois grupos 
proponentes. Nesse caso, muitas vezes a ideia 1 abarca a ideia 
2, ou o contrário.

Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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A importância de identi!car e reconhecer as referências 
culturais das localidades a !m de torná-las  solo fértil para as 
políticas públicas municipais é uma das bases da Tecnologia 
Social (TS) destinada à gestão de cidades e elaborada pelo Institu-
to Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC). 
Concebida a partir da Teoria U, desenvolvida pelo Presencing 
Institute, a TS do IPCCIC propõe a elaboração de diagnósticos de 
potencialidades; o reconhecimento dos stakeholders; e a 
criação de redes de cooperação voltadas ao reconhecimento 
das identidades culturais dos diversos grupos formadores da 
localidade. 

O desa!o do IPCCIC tem sido pesquisar e disponibilizar 
ferramentas que auxiliem na elaboração de projetos que 
promovam a superação das desigualdades e do isolamento, a 
transposição das especializações e fronteiras de conhecimento. 

Para descrever o trajeto que resultou nesta obra, a narrativa 
escolhida foi a da cronologia do aprendizado conferido na 
prática cotidiana dos pesquisadores, entre 2013 e 2017. Segue 
relatado como o colegiado assimilou a Teoria U; a descrição de 
alguns dos exercícios feitos, entre eles, a proposta pensada para 
o centro da cidade de Ribeirão Preto; a pesquisa de escuta com 
formadores de opinião que gerou o projeto Seja Comunidade; 
uma jornada re"exiva sobre como as pessoas agem em relação 
à cidade; e a inserção dos temas trabalhados: amor, conscien-
tização, envolvimento, entre outros.

Este livro pode ser lido, dependendo das expectativas do 
leitor, em partes isoladas. Se estiver ansioso para conhecer a TS, 
convidamos que comece pela Parte 2, na qual estão descritos 
os estudos de caso e a estrutura replicável da Tecnologia Social. 
Contudo, nossa trajetória, narrada na Parte 1, revela um proces-
so que pode ser educativo para outros grupos que desejam 
seguir o caminho aberto da gestão de cidades, desa!ados em 
fazê-lo de maneira transdisciplinar, com formação multidisci-
plinar, pautado no modelo do conhecimento integrado. Nela, o 
IPCCIC apresenta seus referenciais teóricos e !losó!cos, bem 
como a trajetória que levou um grupo de pesquisadores a 
superar suas diferenças auxiliado pela Teoria U.

 Foram muitas jornadas profundas, nem sempre fáceis. Ao 
pensar uma ferramenta que auxilia gestores públicos e socie-
dade civil a se religarem entre si, ao meio ambiente e ao local 
do qual fazem parte, formando verdadeiras comunidades, o 
IPCCIC reforça a necessidade de estabelecer as relações de 
vizinhança e proximidade. 

En!m, escolha o seu trajeto e siga conosco nesta jornada.

E o IPCCIC o que é?

No começo de tudo, em outubro de 2012, o IPCCIC era uma 
necessidade, antes mesmo de ser uma ideia. Foi uma demanda 
reprimida que gerou a possibilidade. Vários pesquisadores 
trabalharam juntos, ao longo de três anos (2010-2012), fazen-
do o inventário de referências culturais de alguns bairros do 
município de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. 

Com o !m da formação do governo que apoiava a iniciativa, o 
grupo optou por continuar o trabalho. Aí nasceu o Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, para ser 
o lugar daquelas pessoas e  dar continuidade à experiência, 
avaliada muito positivamente por sua formação em rede de 
cooperação#. 

Naquele momento, já se queria que a entidade de nome 
cumprido e sigla difícil fosse um lugar diferente. Instituto, 
porque era o mais indicado como instituição coletiva. Paulista, 
para ir além do campo onde até então o grupo atuava. Cidades 
Criativas, em diálogo com uma proposta que era nova, crescia 
e se mostrava abrangente o su!ciente para garantir solo fértil 
para aquela diversidade pro!ssional reunida. Identidades 
Culturais, porque era a crença do grupo. Todos tinham como 
diagnóstico que a falta de relação de pertencimento entre as 
pessoas e as cidades era uma das causas da ausência de partici-
pação e envolvimento.

 Mais do que um pressuposto, a assertiva era uma diretriz. 
De saída, ecoava forte no interior do colegiado que uma 
Cidade, para ser Criativa, talentosa, inventiva e transformadora, 

precisava, impreterivelmente, reconhecer, fortalecer e enalte-
cer suas identidades culturais. Nivelava a linha inicial do grupo 
o discurso de que as ações propostas pela Economia Criativa se 
dariam sempre pela porta da Cultura, predominando as identi-
dades, e não pela Economia, em que prevalece o mercado. O 
grupo identi!cou em sua estratégia modelos de iniciativas que 
não respeitavam essa condição e mostravam o insucesso de 
muitas práticas nessa área.  

A natural convergência dos pesquisadores para o cultural 
parecia se explicar pela formação dos indivíduos: historiadores, 
historiadores da arte, educadores, comunicadores, arquitetos e 
ativistas dos movimentos sociais. Passado mais de um ano, 
manifestou-se uma sinergia de dentro para fora e em movi-
mento inverso. O Instituto precisava de colaborações ainda 
mais diversas e pessoas vindas de outras áreas desejavam 
contribuir. Chegaram, então, engenheiros, advogados, econo-
mistas, psicólogos, fotógrafos e antropólogos. Mas não por isso 
a convergência para o cultural fez-se menor.

Na primeira fase, com o desejo de diagnosticar ainda 
melhor a cidade-sede do grupo, houve um empenho em 
realizar pesquisas que revelassem as identidades locais, a partir 
do levantamento das referências culturais que lhes serviam de 
base. Todas as produções de 2013 e 2014 consolidaram esse 
momento. Primeiro, a publicação do livro Paisagem Cultural do 
Café, que reúne a bagagem anterior do grupo e avança com 
proposições advindas da Economia da Cultura e da Cidade Cria-
tiva. Nesse trabalho,  constatou-se que a produção artística de 
Ribeirão Preto, ainda que tardia em comparação aos grandes 

centros, havia sido muito signi!cativa quando da criação de 
escolas de artes no município, e gerou a pesquisa, o livro e 
vídeo Artistas do Mundo. Deste, derivaram outras obras sobre 
a vida de alguns importantes nomes das artes visuais que 
passaram pelo município. Entre eles, os imigrantes italianos.

Por longo tempo, toda fala, ainda que espontânea, toda 
palestra, ainda que técnica, todo  texto, ainda que dirigido ao 
leitor mais apurado, produzido pelo IPCCIC, exigia uma intro-
dução. Era sempre preciso, assim como navegar, explicar a 
de!nição de cultura da qual partiriam os pesquisadores.   

A leitura mais imediata do termo levava o interlocutor ao 
mundo das artes. E ali ele !cava. Propondo um recorte in!nita-
mente menor do que o projetado, a cultura enunciada pelo 
IPCCIC, desde os seus primeiros dias, era ampla como a socie-
dade. O léxico empregado pelo grupo rasgava as paredes do 
lúdico, invadia o íntimo dos cidadãos, contornava os hábitos, 
revelava os costumes, escancarava a rotina, conferia a língua, 
tinha cheiro, gosto, origem, passado, e in"uenciava as ocor-
rências do futuro. A palavra cultura empregada pelo IPCCIC 
vem da antropologia, não consegue se esconder da sociologia 
e esbarra na psicologia. Se fosse verbo, seria transitivo. Cultura 
da paz, cultura da guerra. Cultura da vida, cultura da morte. 
Cultura do rico, cultura do mais pobre. Cultura do interior, 
cultura da capital. Cultura dos antigos, cultura dos novos.

De tantas possibilidades, o singular não dá conta. Só no 
plural cabem as culturas existentes. Quantas identidades 
houver. As culturas explicam a realidade. Ajudam a entender 
as percepções sobre o passado. Auxiliam na compreensão 

sobre se uma sociedade é tradicional ou moderna. Se caipira 
ou erudita. Nem melhor nem pior, só diferente. Assim como 
diferentes são todas as pessoas. Cultura que re"ete o feito. Que 
explica o não acontecido. A cultura que o trem que passou fez 
mudar. Ou a cultura que se acanhou porque o trem não veio. 
Cultura que a escrita registrou e que a internet proliferou na 
velocidade do efêmero.  

Assim que o interlocutor sobe nesse ônibus, o bonde 
segue, e !ca mais compreensível a força que a cultura tem e 
que o IPCCIC prega. Nela, cabem todas as artes, como não 
poderia deixar de ser, meio rápido pelo qual ela se expande, 
engrandece, agiganta, populariza, faz signi!car. Mas cabe 
também tudo o que não é arte nem natural, como um dia 
de!niu Afonso Romano Machado, em um congresso sobre 
Literatura, em Brasília: “Tudo o que não é natural, é cultural”.    

Depois disso ser dito muitas vezes, a introdução mudou. 
Mas sempre é preciso ao tema voltar. Não se pode dar morada 
à dúvida de que cultura o IPCCIC se refere quando sobre ela se 
assossega com a certeza de que somente a partir do seu forta-
lecimento as mudanças sociais  solidi!cam-se. Quando o grupo 
canta que “semente boa não germina em solo infértil”, está 
usando a analogia para comunicar que a base sempre será 
cultural e a partir do ser humano. Este, na condição de protago-
nista do processo, precisa ser parte intrínseca do fazer, não 
mero receptor da vontade do outro. Esta é a primeira transfor-
mação antes de qualquer outra. E só se dará pelo cultural. É 
preciso mudar um monte de coisas antes de começar a 
mudança. A retórica em círculo que a frase sugere não confere 

a ela um erro, mas um pedido: é preciso limpar o terreno, 
adubar da maneira mais orgânica possível para fazer o plantio. 
Então, depois, seguir aguando e protegendo das ervas 
daninhas e dos predadores. Em projetos e programas sociais e 
políticos, essa lógica não pode estar apartada do processo.  

Exatamente por causa da busca pelas identidades, os 
temas sobre memória ganharam relevância, em uma segunda 
fase de atuação do Instituto. O desejo era reconstruir !os de 
conexões, não em nome da saudade, mas com a força das 
relações mantidas em contraposição às dilaceradas. Dessa fase, 
surgiram Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazendas; 
Memórias de um Theatro – O Fio da História; e Memórias de 
uma Escola – 110 Anos do Otoniel Mota.

A necessidade de sistematizar a pesquisa levou o grupo à 
busca de um método e um referencial teórico que pudessem 
validar o trajeto e os resultados. Esse foi o desa!o que 
promoveu  importante e signi!cativa curva no percurso do 
Instituto e de seus membros. É exatamente esse ápice, força 
motriz do IPCCIC, que motivou este livro.  A escolha pela Teoria 
U como corrente !losó!ca não só resolveu demandas do cotidi-
ano, como quali!cou os pesquisadores como agentes de 
mudanças$. Não que tenha sido fácil. De verdade, não foi. Mas o 
processo se deu a cada vitória. Foi preciso aprender a conviver. 
A defender ideias e, às vezes, perdê-las. Até ganhar passou a ser 
diferente. Quantas vezes se constatou que viver as próprias 
teorias não é para qualquer um. Quão árduo foi abrir mão de 

uma certeza. Não há preparo para isso. O contrário sim. Trata-se 
de toda uma vida sempre ouvindo dizer que quem não está 
certo está errado. E, de repente, são apresentadas variantes a 
essa assertiva que reconfortam e muito signi!cam.

Com muita bagagem individual  carregada em um exer-
cício coletivo, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identi-
dades Culturais seguiu se propondo a fazer o diagnóstico de 
potencialidades dos municípios do estado de São Paulo. Para 
isso, criou sua própria Tecnologia Social, ponto alto deste livro, 
e motivou pessoas a promoverem as mudanças necessárias 
para a quali!cação da vida nas cidades.

Então, e o IPCCIC, o que é? Um abrigo onde a gente se 
recolhe para ganhar força e coragem de defender ideias fora da 
curva, desnudadas pelo exercício de enxergar o que está 
abaixo do iceberg, nas profundezas daquilo que nem sempre 
se consegue ver, ou escutar, com clareza. Talvez seja um refúgio 
para sentir e convidar outros a fazerem o mesmo. 

 Um grupo fora da caixinha

Foi a Cainha, Ana Carla Fonseca dos Reis, expoente da 
Economia Criativa no Brasil, liderança na propagação dos 
modelos criativos de gestão das cidades, quem primeiro 
aferiu, ao grupo do IPCCIC, o conceito de “fora da caixinha”.

E, de verdade, a caixinha é um lugar muito desconfortável, 
dentro do qual ninguém deveria querer !car. Mas estar dentro 
ou estar fora nem sempre é uma questão simples de escolha. 
Trata-se primeiro de habilidade, depois de resistência, muita 

resistência. Com frequência, os movimentos mais enquadram 
do que libertam. Mais enrijecem do que "exibilizam. A maleabi-
lidade é fruto da aprendizagem, da prática.

Foram os temas comuns uns aos outros que uniram os 
pesquisadores que atuam no Instituto Paulista de Cidades Cria-
tivas e Identidades Culturais, mas nem só de temas comuns 
vive o grupo. As primeiras divergências, quando analisadas, 
re"etidas, pesquisadas, geraram conclusões importantes, 
relatadas em artigo apresentado no IV Congresso Internacional 
em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, na Unesp de 
Franca/SP, em 2015 %.

A tendência observada em grupos que se de!nem múlti-
plos, quando diante do desa!o de apresentar propostas, 
soluções, metas, diretrizes, planejamento, é escolher a ideia 
que se mostrar como a melhor descartando outras, ou seja, 
entre duas, escolher uma, conforme o modelo 1 apresentado 
na  Figura 1, criando rivalidade entre proponentes vencedores 
e perdedores. Daí para frente, enquanto uns trabalham para 
mostrar que estão certos, outros, ainda que não façam nada 
para atrapalhar, também não são proativos. Quando não, acon-
tece o externado no modelo 2 da Figura 1, ou  seja, são aceitas 
as duas ideias, sugerindo competição entre os dois grupos 
proponentes. Nesse caso, muitas vezes a ideia 1 abarca a ideia 
2, ou o contrário.

Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 

&.   SENGE, Peter; SCHARMER, Otto; JAWORSKI, Joseph; FLOWERS, Betty Sue.  
Presença: propósito humano e o campo do futuro. São Paulo: Cultrix, 2007.
'. SCHARMER, Otto. Teoria U: como liderar pela percepção e realização do 
futuro emergente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
(. SCHARMER, Otto. Liderar a partir do futuro emergente: a evolução do 
sistema econômico ego-cêntrico para o eco-cêntrico. Rio de Janeiro: Elsevi-
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A importância de identi!car e reconhecer as referências 
culturais das localidades a !m de torná-las  solo fértil para as 
políticas públicas municipais é uma das bases da Tecnologia 
Social (TS) destinada à gestão de cidades e elaborada pelo Institu-
to Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC). 
Concebida a partir da Teoria U, desenvolvida pelo Presencing 
Institute, a TS do IPCCIC propõe a elaboração de diagnósticos de 
potencialidades; o reconhecimento dos stakeholders; e a 
criação de redes de cooperação voltadas ao reconhecimento 
das identidades culturais dos diversos grupos formadores da 
localidade. 

O desa!o do IPCCIC tem sido pesquisar e disponibilizar 
ferramentas que auxiliem na elaboração de projetos que 
promovam a superação das desigualdades e do isolamento, a 
transposição das especializações e fronteiras de conhecimento. 

Para descrever o trajeto que resultou nesta obra, a narrativa 
escolhida foi a da cronologia do aprendizado conferido na 
prática cotidiana dos pesquisadores, entre 2013 e 2017. Segue 
relatado como o colegiado assimilou a Teoria U; a descrição de 
alguns dos exercícios feitos, entre eles, a proposta pensada para 
o centro da cidade de Ribeirão Preto; a pesquisa de escuta com 
formadores de opinião que gerou o projeto Seja Comunidade; 
uma jornada re"exiva sobre como as pessoas agem em relação 
à cidade; e a inserção dos temas trabalhados: amor, conscien-
tização, envolvimento, entre outros.

Este livro pode ser lido, dependendo das expectativas do 
leitor, em partes isoladas. Se estiver ansioso para conhecer a TS, 
convidamos que comece pela Parte 2, na qual estão descritos 
os estudos de caso e a estrutura replicável da Tecnologia Social. 
Contudo, nossa trajetória, narrada na Parte 1, revela um proces-
so que pode ser educativo para outros grupos que desejam 
seguir o caminho aberto da gestão de cidades, desa!ados em 
fazê-lo de maneira transdisciplinar, com formação multidisci-
plinar, pautado no modelo do conhecimento integrado. Nela, o 
IPCCIC apresenta seus referenciais teóricos e !losó!cos, bem 
como a trajetória que levou um grupo de pesquisadores a 
superar suas diferenças auxiliado pela Teoria U.

 Foram muitas jornadas profundas, nem sempre fáceis. Ao 
pensar uma ferramenta que auxilia gestores públicos e socie-
dade civil a se religarem entre si, ao meio ambiente e ao local 
do qual fazem parte, formando verdadeiras comunidades, o 
IPCCIC reforça a necessidade de estabelecer as relações de 
vizinhança e proximidade. 

En!m, escolha o seu trajeto e siga conosco nesta jornada.

E o IPCCIC o que é?

No começo de tudo, em outubro de 2012, o IPCCIC era uma 
necessidade, antes mesmo de ser uma ideia. Foi uma demanda 
reprimida que gerou a possibilidade. Vários pesquisadores 
trabalharam juntos, ao longo de três anos (2010-2012), fazen-
do o inventário de referências culturais de alguns bairros do 
município de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. 

Com o !m da formação do governo que apoiava a iniciativa, o 
grupo optou por continuar o trabalho. Aí nasceu o Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, para ser 
o lugar daquelas pessoas e  dar continuidade à experiência, 
avaliada muito positivamente por sua formação em rede de 
cooperação#. 

Naquele momento, já se queria que a entidade de nome 
cumprido e sigla difícil fosse um lugar diferente. Instituto, 
porque era o mais indicado como instituição coletiva. Paulista, 
para ir além do campo onde até então o grupo atuava. Cidades 
Criativas, em diálogo com uma proposta que era nova, crescia 
e se mostrava abrangente o su!ciente para garantir solo fértil 
para aquela diversidade pro!ssional reunida. Identidades 
Culturais, porque era a crença do grupo. Todos tinham como 
diagnóstico que a falta de relação de pertencimento entre as 
pessoas e as cidades era uma das causas da ausência de partici-
pação e envolvimento.

 Mais do que um pressuposto, a assertiva era uma diretriz. 
De saída, ecoava forte no interior do colegiado que uma 
Cidade, para ser Criativa, talentosa, inventiva e transformadora, 

precisava, impreterivelmente, reconhecer, fortalecer e enalte-
cer suas identidades culturais. Nivelava a linha inicial do grupo 
o discurso de que as ações propostas pela Economia Criativa se 
dariam sempre pela porta da Cultura, predominando as identi-
dades, e não pela Economia, em que prevalece o mercado. O 
grupo identi!cou em sua estratégia modelos de iniciativas que 
não respeitavam essa condição e mostravam o insucesso de 
muitas práticas nessa área.  

A natural convergência dos pesquisadores para o cultural 
parecia se explicar pela formação dos indivíduos: historiadores, 
historiadores da arte, educadores, comunicadores, arquitetos e 
ativistas dos movimentos sociais. Passado mais de um ano, 
manifestou-se uma sinergia de dentro para fora e em movi-
mento inverso. O Instituto precisava de colaborações ainda 
mais diversas e pessoas vindas de outras áreas desejavam 
contribuir. Chegaram, então, engenheiros, advogados, econo-
mistas, psicólogos, fotógrafos e antropólogos. Mas não por isso 
a convergência para o cultural fez-se menor.

Na primeira fase, com o desejo de diagnosticar ainda 
melhor a cidade-sede do grupo, houve um empenho em 
realizar pesquisas que revelassem as identidades locais, a partir 
do levantamento das referências culturais que lhes serviam de 
base. Todas as produções de 2013 e 2014 consolidaram esse 
momento. Primeiro, a publicação do livro Paisagem Cultural do 
Café, que reúne a bagagem anterior do grupo e avança com 
proposições advindas da Economia da Cultura e da Cidade Cria-
tiva. Nesse trabalho,  constatou-se que a produção artística de 
Ribeirão Preto, ainda que tardia em comparação aos grandes 

centros, havia sido muito signi!cativa quando da criação de 
escolas de artes no município, e gerou a pesquisa, o livro e 
vídeo Artistas do Mundo. Deste, derivaram outras obras sobre 
a vida de alguns importantes nomes das artes visuais que 
passaram pelo município. Entre eles, os imigrantes italianos.

Por longo tempo, toda fala, ainda que espontânea, toda 
palestra, ainda que técnica, todo  texto, ainda que dirigido ao 
leitor mais apurado, produzido pelo IPCCIC, exigia uma intro-
dução. Era sempre preciso, assim como navegar, explicar a 
de!nição de cultura da qual partiriam os pesquisadores.   

A leitura mais imediata do termo levava o interlocutor ao 
mundo das artes. E ali ele !cava. Propondo um recorte in!nita-
mente menor do que o projetado, a cultura enunciada pelo 
IPCCIC, desde os seus primeiros dias, era ampla como a socie-
dade. O léxico empregado pelo grupo rasgava as paredes do 
lúdico, invadia o íntimo dos cidadãos, contornava os hábitos, 
revelava os costumes, escancarava a rotina, conferia a língua, 
tinha cheiro, gosto, origem, passado, e in"uenciava as ocor-
rências do futuro. A palavra cultura empregada pelo IPCCIC 
vem da antropologia, não consegue se esconder da sociologia 
e esbarra na psicologia. Se fosse verbo, seria transitivo. Cultura 
da paz, cultura da guerra. Cultura da vida, cultura da morte. 
Cultura do rico, cultura do mais pobre. Cultura do interior, 
cultura da capital. Cultura dos antigos, cultura dos novos.

De tantas possibilidades, o singular não dá conta. Só no 
plural cabem as culturas existentes. Quantas identidades 
houver. As culturas explicam a realidade. Ajudam a entender 
as percepções sobre o passado. Auxiliam na compreensão 

sobre se uma sociedade é tradicional ou moderna. Se caipira 
ou erudita. Nem melhor nem pior, só diferente. Assim como 
diferentes são todas as pessoas. Cultura que re"ete o feito. Que 
explica o não acontecido. A cultura que o trem que passou fez 
mudar. Ou a cultura que se acanhou porque o trem não veio. 
Cultura que a escrita registrou e que a internet proliferou na 
velocidade do efêmero.  

Assim que o interlocutor sobe nesse ônibus, o bonde 
segue, e !ca mais compreensível a força que a cultura tem e 
que o IPCCIC prega. Nela, cabem todas as artes, como não 
poderia deixar de ser, meio rápido pelo qual ela se expande, 
engrandece, agiganta, populariza, faz signi!car. Mas cabe 
também tudo o que não é arte nem natural, como um dia 
de!niu Afonso Romano Machado, em um congresso sobre 
Literatura, em Brasília: “Tudo o que não é natural, é cultural”.    

Depois disso ser dito muitas vezes, a introdução mudou. 
Mas sempre é preciso ao tema voltar. Não se pode dar morada 
à dúvida de que cultura o IPCCIC se refere quando sobre ela se 
assossega com a certeza de que somente a partir do seu forta-
lecimento as mudanças sociais  solidi!cam-se. Quando o grupo 
canta que “semente boa não germina em solo infértil”, está 
usando a analogia para comunicar que a base sempre será 
cultural e a partir do ser humano. Este, na condição de protago-
nista do processo, precisa ser parte intrínseca do fazer, não 
mero receptor da vontade do outro. Esta é a primeira transfor-
mação antes de qualquer outra. E só se dará pelo cultural. É 
preciso mudar um monte de coisas antes de começar a 
mudança. A retórica em círculo que a frase sugere não confere 

a ela um erro, mas um pedido: é preciso limpar o terreno, 
adubar da maneira mais orgânica possível para fazer o plantio. 
Então, depois, seguir aguando e protegendo das ervas 
daninhas e dos predadores. Em projetos e programas sociais e 
políticos, essa lógica não pode estar apartada do processo.  

Exatamente por causa da busca pelas identidades, os 
temas sobre memória ganharam relevância, em uma segunda 
fase de atuação do Instituto. O desejo era reconstruir !os de 
conexões, não em nome da saudade, mas com a força das 
relações mantidas em contraposição às dilaceradas. Dessa fase, 
surgiram Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazendas; 
Memórias de um Theatro – O Fio da História; e Memórias de 
uma Escola – 110 Anos do Otoniel Mota.

A necessidade de sistematizar a pesquisa levou o grupo à 
busca de um método e um referencial teórico que pudessem 
validar o trajeto e os resultados. Esse foi o desa!o que 
promoveu  importante e signi!cativa curva no percurso do 
Instituto e de seus membros. É exatamente esse ápice, força 
motriz do IPCCIC, que motivou este livro.  A escolha pela Teoria 
U como corrente !losó!ca não só resolveu demandas do cotidi-
ano, como quali!cou os pesquisadores como agentes de 
mudanças$. Não que tenha sido fácil. De verdade, não foi. Mas o 
processo se deu a cada vitória. Foi preciso aprender a conviver. 
A defender ideias e, às vezes, perdê-las. Até ganhar passou a ser 
diferente. Quantas vezes se constatou que viver as próprias 
teorias não é para qualquer um. Quão árduo foi abrir mão de 

uma certeza. Não há preparo para isso. O contrário sim. Trata-se 
de toda uma vida sempre ouvindo dizer que quem não está 
certo está errado. E, de repente, são apresentadas variantes a 
essa assertiva que reconfortam e muito signi!cam.

Com muita bagagem individual  carregada em um exer-
cício coletivo, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identi-
dades Culturais seguiu se propondo a fazer o diagnóstico de 
potencialidades dos municípios do estado de São Paulo. Para 
isso, criou sua própria Tecnologia Social, ponto alto deste livro, 
e motivou pessoas a promoverem as mudanças necessárias 
para a quali!cação da vida nas cidades.

Então, e o IPCCIC, o que é? Um abrigo onde a gente se 
recolhe para ganhar força e coragem de defender ideias fora da 
curva, desnudadas pelo exercício de enxergar o que está 
abaixo do iceberg, nas profundezas daquilo que nem sempre 
se consegue ver, ou escutar, com clareza. Talvez seja um refúgio 
para sentir e convidar outros a fazerem o mesmo. 

 Um grupo fora da caixinha

Foi a Cainha, Ana Carla Fonseca dos Reis, expoente da 
Economia Criativa no Brasil, liderança na propagação dos 
modelos criativos de gestão das cidades, quem primeiro 
aferiu, ao grupo do IPCCIC, o conceito de “fora da caixinha”.

E, de verdade, a caixinha é um lugar muito desconfortável, 
dentro do qual ninguém deveria querer !car. Mas estar dentro 
ou estar fora nem sempre é uma questão simples de escolha. 
Trata-se primeiro de habilidade, depois de resistência, muita 

resistência. Com frequência, os movimentos mais enquadram 
do que libertam. Mais enrijecem do que "exibilizam. A maleabi-
lidade é fruto da aprendizagem, da prática.

Foram os temas comuns uns aos outros que uniram os 
pesquisadores que atuam no Instituto Paulista de Cidades Cria-
tivas e Identidades Culturais, mas nem só de temas comuns 
vive o grupo. As primeiras divergências, quando analisadas, 
re"etidas, pesquisadas, geraram conclusões importantes, 
relatadas em artigo apresentado no IV Congresso Internacional 
em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, na Unesp de 
Franca/SP, em 2015 %.

A tendência observada em grupos que se de!nem múlti-
plos, quando diante do desa!o de apresentar propostas, 
soluções, metas, diretrizes, planejamento, é escolher a ideia 
que se mostrar como a melhor descartando outras, ou seja, 
entre duas, escolher uma, conforme o modelo 1 apresentado 
na  Figura 1, criando rivalidade entre proponentes vencedores 
e perdedores. Daí para frente, enquanto uns trabalham para 
mostrar que estão certos, outros, ainda que não façam nada 
para atrapalhar, também não são proativos. Quando não, acon-
tece o externado no modelo 2 da Figura 1, ou  seja, são aceitas 
as duas ideias, sugerindo competição entre os dois grupos 
proponentes. Nesse caso, muitas vezes a ideia 1 abarca a ideia 
2, ou o contrário.

Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 

). Kurt Lewin foi citado por Otto Scharmer, em a Teoria U. Lewin é reconhecido 
pelo Criação da Teoria de Campo; pela Criação da Pesquisa Ação, considerado 
o fundador de Dinâmica de Grupo. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 

*. Robert M. Solow foi citado no livro Cidades em Transformação. Ephim Shluger e 
Miriam Danowski (orgs.). Publicação apoiada pelo BNDES. (2010).
+. Idem.
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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Michele Cartolano de Castro. A tecnologia social da cocriação como caminho 
para um novo modelo de cidade. 2017. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. ##. Palavra em inglês que signi!ca tocador, jogador, não foi traduzida no livro 

de Scharmer. O uso do termo se adéqua a participantes.
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 

#$.Conceitos vindos da Economia para os quais não foram apresentadas 
traduções. Trust (fundo); stakeholders (o termo é usado sem tradução, no 
Brasil, e refere-se às pessoas envolvidas); trustees (administrador, curador).
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 
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O caminho é feito ao caminhar e isso os pesquisadores do 
IPCCIC sabiam quando começaram juntos, em janeiro de 2013. 
Assim como sabiam também que as rotas são múltiplas e as 
ofertas de destinos variáveis. Do ponto de partida até a demar-
cação do lugar de chegada, o trajeto haveria de ser feito, com 
ou sem paradas, sempre comprometido em ser prazeroso 
intelectualmente para os seus membros. Sentença aparente-
mente estranha, mas era essa uma condição irrevogável – 
PRAZER INTELECTUAL. A união daqueles pesquisadores, 
naquele lugar, tinha como semente a realização de projetos 
que em outros lugares não seria possível. Uns estavam na 
academia, muitas vezes engessados em suas universidades (a 
maioria), outros vinham do poder público, de onde traziam a 
frustração do “não poder fazer”.

Era ali que imaginavam viver as experiências não vividas no 
campo das relações societárias, institucionais e cidadãs. Mas o 
núcleo fundador do Instituto era formado por pesquisadores, e 
as questões metodológicas de como fazer estavam arraigadas 
nas bases mais sólidas do grupo. Agir a partir da bagagem de 
cada um era inviável, considerando a diversidade. A 
recomendação foi  buscar  um método de pesquisa que deixasse 
confortáveis todos os diferentes e que se desse a assimilação 
dos referenciais de cada um. Não houve oferta para além da 
Teoria U. Assim que a proposta foi para a mesa, considerando 
todas as áreas de con"uência entre a metodologia e o trabalho 
anterior dos pesquisadores, deu-se a abertura para o compar-
tilhamento.

 A adesão individual não foi maior do que a do coletivo. Ou 

seja, liberou-se para seguir, mas nem todos se aprofundaram, 
a!nal, era um processo doloroso de desapego de uma antiga 
forma de análise da realidade para algo inovador e "uido. Mais 
uma vez, era preciso tempo. Alguns submergiram de cabeça e, 
com o tempo, arrastavam mais um, mais outro, até que todos 
nadavam nas mesmas águas. Não houve, entretanto, recuo. 
Ninguém que entrou saiu. Estão todos no mesmo lugar. Os que 
chegaram depois, ainda se quali!cam, mas, ao entrar, pactuam 
pela Teoria U, mesmo porque, após algum tempo, se tornou 
condição para manter o colegiado. 

Mas, então, o que é a Teoria U? É sobre sua abordagem, 
este capítulo, mas não seria possível seguir sem algumas pon-
derações. O foco deste trabalho está no reconhecimento da 
prática da Teoria U no campo da pesquisa sobre modelos criati-
vos de gestão de cidades realizada pelo IPCCIC desde 2013. 
Qualquer leitor que desejar saber, a fundo, sobre a Teoria U, !ca 
a recomendação para que vá direto aos livros produzidos pela 
equipe do Presencing Institute, em especial, aos de autoria de 
Otto Scharmer e seus parceiros (1) Presença: Propósito Humano 
e o Campo do Futuro (2007)&, (2) Teoria U: Como Liderar pela 
Percepção e Realização do Futuro Emergente (2010)', e (3) 
Liderar a partir do Futuro que Emerge (2014)(, todos publica-

dos no Brasil, ou então percorra a plataforma do Presencing e 
no link da U. School acesse o material gratuitamente disponibi-
lizado pelo grupo de professores do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Pensar a Teoria U na gestão das cidades não é o mesmo 
que propor a fragmentação do macro para a menor parte, se 
considerada a sociedade em sua abrangência. Trata-se de 
pensar que a cidade é, sim, uma parte macro nessa contextu-
alização. Por outro lado, pensar os problemas recortados da 
cidade sem, em algum momento, concebê-los na sua totali-
dade, fortalece a proposta dos silos que, segundo Scharmer, é 
um dos problemas evidenciados. “Hoje percebemos que essa 
abordagem de silos – lidar com um grupo de sintomas por vez 
– não está funcionando. Pelo contrário, essa abordagem parece 
fazer parte do problema.”

Quando o IPCCIC vai para uma cidade promover o diagnósti-
co de potencialidades, mesmo com o olhar treinado para ver os 
elementos que compõem com a Economia Criativa, ou Econo-
mia da Cultura, ao estudar as identidades do lugar, o limite 
sobrepõe-se; o olhar  expande-se; a escuta !ca apurada para 
ouvir sobre as dores e as "ores.  

Peter Senge, autor de A Quinta Disciplina, a!rma, logo no 
Prefácio de Teoria U, 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 percor-
rida, mas somente depois de acender a luz para iluminar o que 

Scharmer  chama de ponto cego do processo de liderança, que 
é o próprio “Eu”, devidamente grafado com letra maiúscula. “O 
ponto cego é o lugar dentro ou em torno de nós no qual nossa 
atenção e intenção se originam. É o lugar a partir do qual opera-
mos quando fazemos algo. A razão de ele ser cego é que é uma 
dimensão invisível do nosso campo social, da nossa experiência 
diária nas interações sociais”.

Conceber as contribuições do pesquisador no momento 
da pesquisa, permitir que faça parte do processo a partir de 
suas sensações, que seja um observador ativo, é abrir a porta 
da caixinha no campo da pesquisa social. 

Ao se fazer perguntas, Scharmer percorre muitos trajetos 
para respondê-las. A indagação central do trabalho do econo-
mista é: “O que é preciso para aprender e atuar a partir do 
futuro à medida que ele emerge? ”. Essa pergunta, mais explo-
rada no livro Liderar a Partir do Futuro que Emerge,  explica-se 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso deixar para trás o 
passado e tomar decisões a partir do futuro. Insiste que a ener-
gia segue a nossa atenção. Ou seja, ao olharmos para o futuro, 
a energia seguirá nosso olhar atencioso.

Essa contribuição da Teoria U precisou ser bastante debati-
da em um grupo que pesquisa sobre memórias coletivas e 
registra documentalmente histórias e trajetos identitários. Mas 
com o aprimoramento teórico, concluiu-se não se tratar de 
questões antagônicas. Há uma diferença sensível em entender 
o passado e se pautar nele. No IPCCIC, entender o passado é 
primordial para estabelecer relações de pertencimento entre o 
ser humano e o seu lugar. Mas o foco se locomoveu. A História 

deixa de ser a força orientadora da tomada de decisões. Assim, 
em experiência relatada no capítulo 8, item 8.1, todas as 
questões de memória são trabalhadas como um tema do 
futuro emergente.

 Nas práticas realizadas nos municípios, os pesquisadores 
avaliavam o horizonte de expectativas das pessoas, ou simples-
mente como gostariam que fossem lembradas no futuro. A 
resposta indicava o que valorizavam ou desejavam preservar 
no presente. Invertendo exponencialmente a direção do olhar, 
mesmo quando relacionada à preservação do patrimônio 
cultural.    

O conceito de presencing foi absorvido desde o começo, 
mas não houve assimilação imediata. A palavra ganhou com-
preensão quando houve intersecção com a proposta do mind-
fulness, apresentada no capítulo 3.

O termo presencing é uma construção verbal que une as 
palavras presença e sentimento. “É uma tecnologia social para 
conduzir inovações e mudanças profundas”, explica Scharmer. 
É o momento mais introspectivo do movimento U e quando, 
antes de falar com o externo, se fala com o interno. É o instante 
em que a mente, o coração e a vontade se abrem. Momento 
exato em que se sai do ponto cego para tornar-se personagem 
principal do processo de mudança. Essa sequência de 
expressões !ca mais clara quando associada à Pesquisa-ação, 
que tem Kurt Lewin) como um dos fundadores. Lewin  foi quem 

a!rmou que “não é possível entender um sistema a menos que 
você o mude”. 

Todo o trabalho de Scharmer, em suas três obras, tem 
como ponto original um conjunto de 150 entrevistas, feitas 
com líderes empresariais, tomadores de decisão, pessoas 
importantes na sociedade pelas ações empenhadas rumo às 
mudanças necessárias, entre elas, líderes espirituais. Por isso, 
muitas vezes, suas defesas são formuladas a partir das falas de 
seus depoentes.

Essa narrativa, mais o conceito de escuta ativa (ouvir gerati-
vo, como identi!ca Scharmer), a ser apresentado, motivou os 
pesquisadores do IPCCIC a ouvirem a comunidade e, em um 
primeiro momento, os formadores de opinião. Dessa escuta, 
surgiu o projeto Seja Comunidade, para o qual será aqui desti-
nado um capítulo, dada a contribuição relevante que conferiu 
à trajetória do Instituto.

Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas 
propostas e ensina o leitor, metodologicamente, a ouvir, como 
ouviu seus entrevistados, de maneira profunda, comprometi-
da, atenta, pois somente assim um líder consegue enxergar 
mais amplamente, como em movimentos conexos e contínuos. 
Ouvir bem para enxergar muito melhor. 

Ainda em relação ao Eu, Scharmer escreve que “não é só o 
que os líderes fazem e como o fazem, mas seu ‘estado interior’, 
isto é, o lugar interior a partir do qual operam – a fonte e a quali-
dade de sua atenção. Então, o que isso sugere é que 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”. 
A jornada U está dividida em três momentos. A descida 

pela haste da esquerda, a passagem pelo fundo do U, que 
Scharmer chama de buraco da agulha e a subida pela haste da 
direita. O autor é minucioso em descrever toda a jornada, que 
se aperfeiçoa na medida em que é praticada. Os pesquisadores 
do IPCCIC !zeram o trajeto várias vezes. Primeiro internamente, 
como atividade de aprendizagem, depois tendo as cidades 
como fontes geradoras, então, em incorporações. Trata-se de 
um percurso intenso e revelador realizado a partir de uma 
motivação que precisa ser criteriosamente de!nida antes do 
primeiro deslocamento. A meta é encontrar, ao longo do traje-
to, as respostas para as perguntas elaboradas antes do início da 
jornada.

Ao descer pela haste da esquerda, é preciso se manter, 
inicialmente, suspenso, para ver com novos olhos o que está 
exposto. Esse trecho da jornada foi trabalhado com partici-
pantes de o!cinas promovidas pelo IPCCIC. Eram usados 
óculos coloridos e as pessoas, ao serem convidadas a trocar as 
lentes, narravam as diferenças proporcionadas simplesmente 
pela experiência de ver o mundo a partir de diferentes cores. 

 Esse é o momento em que os padrões do passado são recu-
perados. Então, o líder propõe-se a redirecionar o trajeto e o faz 
depois de “Sentir” a partir do campo. A ação Sentir deve ser 
profunda, acompanhada do ouvir, dialogar, e, principalmente, 
ser descomprometida com o que anteriormente estava estabe-
lecido. Conforme já narrado no capítulo Fora da Caixinha, o 
momento foi de muita !ssura no grupo. Faltava domínio de 

cada um para não “brigar” por sua “verdade teórica”. Um 
simples debate sobre um artista mundialmente consagrado e 
as leituras possíveis de sua arte em interação com o social e os 
indivíduos, contextualizando se a arte tem valor “em si”, intrín-
seco, ou se o seu valor é atribuído pelo observador, era o 
bastante para criar dois lados. 

O problema nunca foi existirem duas correntes, mas a 
questão de con"ito estava em um não aceitar o outro e fazê-lo 
de maneira a desconsiderar o outro. Esse foi, sem qualquer 
dúvida, o exercício mais desa!ador do grupo. E talvez ainda 
seja, porque exige um esforço de tolerância e aceitação do 
outro que é diferente de mim. Desa!ador, pois exige alteri-
dade. Embora, com o tempo, as questões oferecidas pela 
Teoria U tenham colaborado com o debate. 

Após Sentir, o momento é de ocupar a base do U, quando, 
então, se vive o presencing. Conecta-se à fonte de toda a 
questão. É quando os envolvidos no trajeto questionam quem 
verdadeiramente são e o papel de cada um, se o que estão 
fazendo está em consonância com o desejado, que tem 
ligação direta com a pergunta inicialmente feita antes da 
descida do U.  É o momento de se preparar para “deixar ir os 
resquícios do passado”. 

1.1 O primeiro mergulho 

Uma vez assimilada a Teoria U, o primeiro exercício do 
IPCCIC, com foco numa cidade, foi  aplicar o U pensando na 
realidade não de uma cidade toda, mas somente de sua área 

central. Um local de problemas, com o envelhecimento e o 
abandono em evidência; uma sensação de violência maior do 
que a própria violência, afugentando pessoas e empresas; a 
desvalorização do lugar enquanto referências cultural e históri-
ca, com o abandono de alguns espaços, tornando-os propícios 
para a prática da prostituição e de outros atos ilícitos; a existên-
cia de vazios urbanos prejudiciais à localidade; as divergências 
entre os muitos proponentes organizados em associações, 
poder público e núcleos de pro!ssionais, colocando-os nas 
trincheiras dos situacionistas e oposicionistas; a terceirização 
das culpas; a falta de pertencimento ao lugar de todas as 
pessoas da cidade; isso para citar alguns dos problemas enun-
ciados no início do projeto, já bastante conhecido do grupo, por 
experiência de seus indivíduos, mas também por atividade do 
coletivo.   

No momento da descida, foram reconhecidas as contribuições 
anteriores. Identi!cados os pro!ssionais e projetos, avaliados os 
momentos históricos, os êxitos e os insucessos. Foram ouvidas 
as frustrações dos que já haviam tentado promover mudanças 
evidentemente necessárias. Buscou-se entender  porque os 
agentes interessados se ausentaram da linha de ação. Foram 
observadas as potencialidades a partir da escuta gerativa. Não 
existiram colisões internas no momento de decidir o que era 
preciso “deixar ir” para ser possível “deixar vir” uma nova rotina 
para o centro da cidade. Entretanto, o IPCCIC !cou sozinho na 
defesa do projeto desenhado. Não havia entendimento da 
mensagem. O Instituto, como emissor, estava falhando em 
fazer-se entender pelo receptor. 

Uma revista local organizou debate sobre o centro. O 
IPCCIC estava representado na mesa com seu projeto, resulta-
do da Teoria U. Na pequena plateia (30, 40 pessoas), uma 
desconexão assustadora evidenciou-se nos olhares. A partir da 
sensibilidade do representante do Instituto, foi referenciado ao 
grupo, em momento posterior, que parecia morar naquele 
auditório a mãe da descrença, a !lha da obrigatoriedade e a 
irmã da soberba. Entre os que ouviam, metade tinha absoluta 
certeza de que nada a ser dito ali resultaria em diferença, pois o 
tema era antigo e nada estava sendo empenhado para a 
mudança ocorrer.

 A outra metade nem ouvia, visto que a presença no encon-
tro se dava a convite da obrigatoriedade, ou eram funcionários 
da revista ou da entidade gestora da área central. Entre os 
falantes, nada em comum. Eram três. O representante dos 
projetos antigos, ligado à área da construção civil, anunciava a 
necessidade de derrubar tudo o que era feio para edi!car 
coisas bonitas. O líder institucional da categoria dos constru-
tores não tinha proposta alguma; o tema não estava na pauta 
do seu colegiado.

 O IPCCIC defendeu, nos 20 minutos estabelecidos, seu 
projeto de criação de redes de cooperação e fomento às cadeias 
produtivas com base nas potencialidades das comunidades 
diagnosticadas: do sorvete, por causa do calor expressivo; do 
café, utilizando os casarios antigos, enaltecendo os patrimô-
nios cultural e histórico da cidade: a maior produtora de café 
do mundo em seus tempos de origem; do livro e da música, 
pela realização da maior feira de livro a céu aberto do País em 

suas praças e pela existência de vários sebos na área central; e 
pela permanência da Orquestra Sinfônica, com quase 100 anos, 
uma das mais antigas do Brasil. 

Não houve citação que animasse aquela palestra. Nem 
quando foi referenciado o vencedor do prêmio Nobel de 
Economia, de 1987, Robert M. Solow*, ao dizer que “a longo 
prazo, lugares com forte e distinta identidade tem chance de 
prosperar mais do que aqueles que não as possuem. Todas 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”.

Antes de acabar, uma nova tentativa de chamar a atenção 
para o debate, usando uma pergunta feita pelo arquiteto 
argentino Miguel Jurado+: “Qual a razão para o sucesso de uma 
iniciativa e não de outra?”. Então, a resposta: “A ligação entre 
determinadas políticas e um setor social que as reivindique 
como suas e esteja disposto a defendê-las é a chave para o 
sucesso”. Ao !nal, o silêncio, sem perguntas, interrompido 
pelos aplausos de adeus. 

1.2 De volta aos estudos

Sem deixar de lado essa experiência do IPCCIC, que muito 
ilustra o percurso, esse fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é 

preciso deixar tudo para trás para conseguir ultrapassar espaço 
tão restrito. No caso do projeto para o centro da cidade de 
Ribeirão Preto, era preciso “deixar ir” a sensação de violência; o 
conceito de “baixada” como lugar inferior; ou a de!nição de 
“velho”. Para poder emergir, “deixar vir”, a certeza de lugar 
seguro e os conceitos de centro histórico antigo e não velho. 

O movimento da subida é o ponto em que se abrem as 
portas ao futuro que emerge. 

Na sequência, é preciso Cristalizar visão e intenção. No caso 
do projeto do centro da cidade, não ocorreu a cristalização 
(ainda). A autonomia do IPCCIC em executar as ações contidas 
na proposta de requali!cação da área central sem a adesão de 
alguns stakeholders era restrita. Entretanto, o grupo não abor-
tou o projeto e mantém-se articulador para a criação de redes 
de cooperação, a !m de realizá-lo, mas o per!l de pesquisa e 
diagnóstico do IPCCIC, em contraposição com o de executivo, 
empresta lentidão operacional à iniciativa. O Instituto passou 
pela fase de Prototipar, como orienta a Teoria U, e o fez utilizan-
do o design thinking, tema apresentado no próximo capítulo. 

Scharmer faz alertas sobre, por exemplo, 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.”

Descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo outras 
fontes, os identi!ca como vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; 
(2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo.

Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem 

alerta para não permitir, ao longo do trajeto, que essas vozes 
inter!ram na clareza com que precisamos ver a realidade, em 
especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, 
quando acontece o presencing. Esse talvez seja o momento 
mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de deixarmos o 
cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito 
presente. Sempre muita coisa estará em jogo. A melhor decisão 
escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, muito 
provavelmente, 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 muito verdadeiro. E, 
por isso,  temos também líderes de todos os formatos. Ou seja, 
aquele que consegue decidir não in"uenciado pelo julgamen-
to, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir 
por esses inimigos.  

De todas as ferramentas propostas pela Teoria U, a escuta 
do nível quatro, escuta ativa, ouvir gerativo, foi a que mais 
ofereceu  instrumental de campo ao grupo. No começo, era 
difícil se desvincular da sensação de retórica, muito provavel-
mente porque a escuta se dá em um estágio não visível. Por 
isso, para melhor explicar, faz-se oportuno, um nível de 
!delização maior, com a produção textual de Otto Scharmer, a 
partir do livro Teoria U (p. 9 e 10). Explica que “a essência da 
liderança deve mudar o lugar interior a partir do qual opera-
mos, tanto individual como coletivamente”. No primeiro tipo 
de escuta é recuperar: ouvir por meio da recon!rmação de 
julgamentos habituais. Para Scharmer, é “quando se está em 
uma situação em que tudo que acontece con!rma o que você 

já sabe”. Sim, eu já conheço isso. O segundo tipo de escuta é 
focado no objeto factual: ouvir prestando atenção em fatos e 
dados novos ou refutando-os. “Nesse tipo, você se concentra 
no que se diferencia do que já sabe. O ouvir baseado no objeto 
é o modo básico da boa ciência”. Oh, veja isso! O terceiro nível 
de escuta, mais profundo, é o ouvir empático: Ah, sim, sei como 
se sente. Nesse terceiro nível de escuta, em comparação aos 
dois níveis anteriores, segundo Scharmer, a percepção do 
ouvinte  move-se. Operar nesse nível só é possível quando o 
coração se abre. 

“Quando isso acontece, sentimos uma profunda mudança; 
esquecemos nossa própria agenda e começamos a ver como o 
mundo se revela por meio dos olhos de uma outra pessoa [...] O 
ouvir empático é uma habilidade que pode ser cultivada e 
desenvolvida, como qualquer outra habilidade humana de 
relacionamento. É uma habilidade que requer que ativemos 
uma fonte diferente de inteligência: a inteligência do coração”.

Esses três níveis oferecem descritivos no alcance da materi-
alidade, pois, de maneira mais ativa ou menos ativa, compõem 
o cotidiano das relações humanas. Em atividade prática no U. 
Lab (curso sobre Teoria U, promovido pelo Presencing Institute, 
em 2015), o facilitador do grupo sugeriu um desenho mental. 
Imaginar uma pessoa dentro da casa, ouvindo alguém falar do 
lado de fora. No nível dois, a pessoa abre a janela, e ouve a 
partir dali. No terceiro nível, sai da casa e se relaciona com o 
falante. Na hora de explicar o quarto nível, o facilitador aban-
donou o exemplo da casa e disse ser o momento do insight, 
que  aconteceria de maneira diferente para pessoas diferentes. 

Scharmer   escreveu: “Não posso expressar o que sinto em pala-
vras. Todo o meu ser !ca mais lento. Sinto-me mais tranquilo e 
presente e sinto mais meu verdadeiro eu. Estou conectado com 
algo maior do que eu mesmo. Esse é o quarto nível do ouvir. Vai 
além do campo atual e se conecta a um reino ainda mais 
profundo de emergência”.  

O autor identi!ca esse quarto nível de “ouvir gerativo”. Mais 
do que o coração aberto, para operar nesse nível, é necessário 
que a vontade esteja aberta. “Nesse nível, nosso trabalho 
concentra-se em colocar nosso (velho) eu fora do caminho para 
abrir um espaço, uma clareira, que permite que um senso de 
presença diferente se manifeste”. 

Quando o IPCCIC  propõe-se a explicar esses quatros níveis 
de escuta, a descrição de Otto Scharmer que mais promove 
aderência entre os ouvintes é: “Você sabe que tem operado no 
quarto nível quando, no !nal da conversa, percebe que não é 
mais a mesma pessoa que era quando começou a conversar”. 

Os pesquisadores do IPCCIC absorveram esse conhecimen-
to de maneira expressiva. Primeiro internamente, utilizando-se 
das possibilidades oferecidas para promover a conexão entre 
os membros do Instituto. O cotidiano de tarefas ainda tira a 
atenção da presença, sempre justi!cada por uma externali-
dade, como esperar a ligação de um !lho e, por isso, manter-se 
conectado a um telefone, quando naquele momento as 
atenções deveriam estar voltadas para a atividade presente. 
Mas houve a assimilação do conhecimento. 

Quando em atividade externa, em que está em jogo o real 
diagnóstico da localidade, a atenção concentra-se no presente 

da ação. Também aqui há desnivelamento entre os pesquisa-
dores, uns estão mais treinados a ouvir do que outros. Mas esse 
não é um processo que se conduz para além do compartilha-
mento das estratégias, o ouvinte precisa, ele mesmo, querer 
operar em nível elevado de escuta (3 ou 4). 

Ao longo das atividades dos cursos oferecidos pelo  
Presencing Institute, sobre Teoria U e Liderança, a partir do 
futuro que emerge (2015, 2016, 2017), muitas vezes o partici-
pante era convidado a relatar em que nível de escuta estava 
operando e comumente era anunciado o nível 3. 

Em uma o!cina realizada pelo IPCCIC na cidade de 
Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, como atividade 
prática, foi pedido que os participantes encenassem, em cada 
grupo, um nível de escuta. O resultado foi surpreendente. O 
entendimento ocorreu de maneira ampla, considerando 
aquela condição mínima de tempo e leitura.  Este tema voltará 
a ser abordado na apresentação do projeto Seja Comunidade, 
criado especialmente depois da aplicação dos níveis de escuta 
a um grupo de entrevistados. 

1.3 A sociedade 4.0

Em 2014, o cartão de natal do IPCCIC foi um convite em 
formato de livro, intitulado: Mudar o Mundo a partir da Cidade: 
A Busca pela Sociedade 4.0. Tema também apresentado em 
artigo durante o V Congresso Internacional de Cidades Criati-

vas, realizado em 2017, na cidade do Porto#,. O conceito de 
Sociedade 4.0 é introduzido por Otto Scharmer, em especial, 
no livro Liderar a partir do Futuro que Emerge – A Evolução do 
Sistema Econômico Egocêntrico para o Ecocêntrico. Da Socie-
dade 1.0 a 4.0, há um trânsito crescente de práticas sociais.

As motivações do autor para a criação da Teoria U, do 
presencing e das modulações de sociedade, podem ser apon-
tadas, em suas obras, como várias, mas algumas justi!cam 
bem claramente seu trabalho. Entre elas, o próprio autor cita 
Albert Einstein, quando esse disse que “não podemos solucio-
nar os problemas com o mesmo tipo de mentalidade que os 
criou”. Depois enfatiza: “Modelos mentais obsoletos levaram a 
uma verdadeira falência: a falência do pensamento econômi-
co convencional”.

São essas constatações importantes que balizam o proces-
so de criação do autor da Teoria U. Quanto à sociedade 4.0, não 
é adequado usar o termo “criar”, pois Scharmer descreve a 
referida sociedade, mas a sua consolidação é um processo em 
aberto. 

Ainda sobre a necessidade de romper com modelos men-
tais obsoletos, o autor aponta que “o ponto cego da nossa era é 
que não paramos para re"etir 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 desa!os, 

precisamos compreender as estruturas mais profundas que 
continuamos a reencenar coletivamente.” De certa forma, a 
busca  pela  Sociedade  4.0  é motivada pela ruptura de para-
digmas, o que sabemos, de antemão, tratar-se de meio difícil 
de transformação, pois os paradigmas se formam como resul-
tado de longos períodos de repetição do conceito. 

Quando saem pelas cidades a !m de fazer diagnósticos de 
potencialidades, os pesquisadores do IPCCIC tomam como um 
dos referenciais o comportamento econômico do lugar. E foi a 
partir das contribuições de Scharmer e a Sociedade 4.0 que o 
grupo passou a estudar o lugar com os olhos voltados a encon-
trar práticas econômicas não tradicionais. Entre as possibili-
dades existentes, o grupo jogou luz em um modelo que vem 
chamando de Economia Cidadã, com foco na pessoa, uma 
iniciativa que não chega a ser identi!cada como empreende-
dorismo social e que está à frente da economia informal. Essa 
conceituação será tratada no capítulo 8, item 8.5. 

A crítica de Scharmer é que tudo se deu ao longo do 
tempo, sem que houvesse conscientização da humanidade. 
Mais especi!camente, clama por uma conscientização que 
“valoriza o bem-estar de todos os outros e promove o bem-es-
tar do todo”. 

Para alcançar a sociedade 4.0, é necessário, segundo 
Scharmer, mudar a qualidade da atenção dedicada às ações 
realizadas nos sistemas, tanto individual quanto coletiva-
mente, caso contrário, jamais será transformado o comporta-
mento dos sistemas. O autor é bem claro ao assegurar que “pre-
cisamos transferir a nossa atenção daquilo que estamos 

tentando evitar àquilo que desejamos concretizar”. 
Para Scharmer, existem três falhas, que ele denomina de 

geológicas, que impedem a conquista da Sociedade 4.0. São 
elas: (1) o nosso relacionamento com a natureza e o nosso plane-
ta, que, ao ser fraturado, cria um divisor ecológico; (2) o nosso 
relacionamento uns com os outros, que, ao ser rompido, cria o 
divisor social; e (3) o nosso relacionamento conosco mesmos, 
que, se desestruturado, cria um divisor espiritual-cultural.

Ao longo de seu último livro, Scharmer apresenta muitas 
tabelas em que diferencia uma sociedade da outra. Em relação 
aos desa!os da evolução econômica, a Sociedade 4.0 está 
voltada para o ecossistema e a economia cocriativa. O desa!o 
social primário é trabalhar as externalidades globais disrupti-
vas e a resiliência. Quanto à reação do mecanismo de coorde-
nação, este deve se dar a partir do presencing: ação coletiva 
baseada na conscientização. O setor primário deve prever a 
cocriação intersetorial e contar com os players!!, sociedade 
civil/Organizações não Governamentais (ONGs), capital/em-
presas; Estado/governo. O poder da fonte primária, ao 
contrário da sociedade 1.0, que é coercitivo, deve se dar a partir 
da conscientização, ou seja, de ações que surgem da capaci-
dade de enxergar o todo emergente. A ideologia dominante na 
Sociedade 4.0, opondo-se à mentalidade neoliberal da socie-
dade 2.0, deve ser centrada no ecossistema. Por !m, ainda em 
relação aos desa!os da evolução econômica, essa sociedade 
desejada deve ter como estado primário de consciência o 

modelo ecossistêmico.
Em outra tabela, Scharmer apresenta uma matriz da 

evolução econômica e exibe que a natureza na Sociedade 4.0 é 
diferente da 3.0, que atua a partir das commodities reguladas, 
pois a primeira está focada no ecossistema e em recursos 
comuns. Na área do trabalho, o destaque é para os empreende-
dorismos social e privado, com capital criativo cultural ciente 
das externalidades. Quanto às tecnologias, devem ser centra-
das no ser humano, com liderança cocriativa a partir da 
presença coletiva; no consumismo consciente colaborativo, 
com coordenação não do Mercado Competitivo, como na 
Sociedade 2.0, mas na ação coletiva baseada na conscien-
tização; e, a posse, a partir do acesso compartilhado a serviços 
e recursos comuns. 

Estes temas estão na pauta do IPCCIC desde setembro de 
2016, quando o grupo entregou, para a cidade de Ribeirão 
Preto, o diagnóstico da localidade. Ao longo desse trabalho, os 
pesquisadores migraram do conceito de Cidade Criativa para 
Cidade Humana.

Ao construir a tabela que escalona as sociedades quanto à 
evolução dos direitos de propriedade por estágio econômico, 
Scharmer apresenta que, na Sociedade 4.0, os direitos de 
propriedade são baseados em recursos comuns, em que os 
tipos de bens também são comuns, vindos das áreas de pesca, 
de serviços oriundos do ecossistema. O conjunto de direitos de 
propriedade e responsabilidades é controlado, em conjunto 
com coproprietários, em esquema de trust, stakeholders e 
trustees!"  (acesso, utilização, exclusão e cultivo compartilhado). 

A institucionalização da Sociedade 4.0  dar-se-á pela posse 
ecossistêmica compartilhada (trustees representando o siste-
ma como um todo, inclusive as gerações futuras). 

Em outra tabela, Scharmer demonstra uma variação entre 
ações nos universos micro, atenção/indivíduo; meso, conver-
sa/grupo; macro, organização/institucional; e no mundo, coor-
denação/sistema global. Nessa sequência, aponta uma socie-
dade em que o indivíduo deve deixar velhos conceitos irem; 
praticar a escuta; e manter a presença aberta. Enquanto grupo, 
essa mesma sociedade deve promover uma criatividade coleti-
va: falar a partir do que está se movendo. Em relação à organi-
zação, deve ser centrada no que emerge. Quanto ao sistema 
global, a ação deve ser coletiva, baseada na conscientização: 
cocriação.

A de!nição de cocriação, sempre contida na Teoria U, 
ganhou relevância para o IPCCIC logo após à sua primeira 
pesquisa de escuta. Ao revelar a ausência da vida em comuni-
dade, na localidade pesquisada, percebeu-se que o cidadão 
morador da cidade tem se comportado como um simples 
usuário questionador de seus direitos, e não como um cocri-
ador do seu lugar. Os detalhes desse trajeto serão apresenta-
dos a seguir.

Sobre os setores da transformação institucional atual, 
Scharmer elabora uma tabela que concebe o governo e as 
áreas da saúde, educação e as  empresas, as ONGs e os bancos. 

Nesse sentido, 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 no empreendedorismo, orientada pela cossensibili-
zação e pela cocriação. As empresas, como parte do ecossiste-
ma cocriativo, serão orientadas pela intenção. As ONGs, foca-
das no ecossistema, também orientadas pela intenção. E o 
setor bancário deverá ser norteado pelo modelo ecossistêmico 
transformativo: orientado pela intenção.

A Sociedade 4.0 apresentada por Scharmer em relação ao 
estágio da lógica econômica e o desenvolvimento corporativo, 
parte da economia ecossistêmica cocriativa, exibe um 
mecanismo de coordenação (poder) a partir da Ação Coletiva 
Baseada na Conscientização (ACC). E cria um quarto setor, com 
foco na colaboração intersetorial, com lógica econômica domi-
nante vinda das Economias de presencing: integração espiral. 
O propósito de negócio dessa sociedade é a administração 
ecossistêmica responsável e ética: relacionamentos cocriativos 
com o eu, o outro, a natureza, o todo. Como exemplos de 
empresas, apresenta, inclusive, a brasileira Natura, além da 
Balle e Alibaba. Quanto ao relacionamento com os stakeholders, 
Scharmer sugere que seja gerativo: cossensibilização, presencing 
e cocriação do futuro potencial mais elevado. Essas infor-
mações balizam o conceito de sociedade 4.0 que defende. 

Dentro dessa lógica de contextualizar a experiência do 
IPCCIC em linhas paralelas, mas intrínsecas à Teoria U, o próxi-
mo capítulo abordará o design thinking como uma ferramenta 
de prototipagem utilizada pelo Instituto. 


