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Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base constituinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade,
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em seguida, por todos. Cada qual refletiu a partir de seu referencial. A falta da
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o trajeto obscuro e muitas perguntas sem respostas.
Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de sucessivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de
seus tempos passados, os vídeos1 sugerem que as crianças de hoje
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antigamente. A mensagem final certifica que muitas coisas podem mudar,
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter qualidade de vida.
Essa reflexão foi decisiva para levar o grupo a um referencial
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzidas nas cidades2, durante a realização de várias edições do seminário
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na implementação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da localidade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial.
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O
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prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pressuposto em verdade definitiva. Aqueles moradores, das várias
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo,
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras
vezes, desconsiderando as potencialidades locais.
Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separava-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores,
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos fizeram
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa
autoestima.
Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os moradores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que,
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comércio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).
Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos
propusemos a fazer uma reflexão sobre a miséria. Os números
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 20183. Mas, na essência da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos,
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do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade,
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior,
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macroeconômica “deve ocupar-se da inflação e das flutuações de curto
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círculos acadêmicos4, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Economias identificadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada,
Circular e de Circuito Curto.

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê
não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há,
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É
preciso afirmar que não existem caminhos que permitam trabalhar
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as
diferenças. Isso significa concluir que qualquer projeto de crescimento socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportunidades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organizado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.
É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades.
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos,
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-
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dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar
com base nas identidades culturais.
Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-versa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha,
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá
está, sem autoria, a definição de que “a economia vem assumindo
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”5. Mas
o que significa estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana?
Arriscamos a afirmar que não. A própria linguística pode nos
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando,
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o.
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar?
O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico –
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estruturante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criativas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos
Curtos, conforme apresentado a seguir.
A primeira, Economia Criativa, anteriormente identificada como
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-
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dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compartilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recursos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colaboração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a eficiência e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos
Curtos volta-se para o fortalecimento de pequenas regiões, propondo a produção e o consumo em áreas geográficas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura
no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjunto de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade.
Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportuno contextualizar. Para Terry Eagleton6, estudioso bastante crítico
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais
complexas de nossa língua. Essa variação do sentido complexifica-se
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filosofia, o conceito de
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresentado como o oposto de cultura.
Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus,
do francês Pierre Bourdieu7, ajuda a compreender a contrariedade
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições
duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apreciações e ações – e torna possíveis tarefas infinitamente diferenciadas,
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graças às transferências analógicas de esquemas8.
Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando
o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes),
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais
específicas de existência), constantemente orientado para funções e
ações do agir cotidiano9.
A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico,
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos
seus significados é constante e perceptível. Altera-se e permanece
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.
Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante
transição histórica, também codifica várias questões filosóficas
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codifica que a cultura referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças,
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições,
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultura como espaço de luta, ação, confronto, na perspectiva de
construção da hegemonia.
Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S.
Eliot10 dedicou-se a organizar notas para a sua definição. E esclarece
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade
à qual pertence.
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Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se sustenta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identificando os grupos
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o
diagnóstico assim aponta.
Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisadores em relação às outras metodologias que adota, em especial a
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito,
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não
como resultado, mas ponto de partida. Isso significa afirmar que,
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto.
De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem fica embaçada. A Cultura reflete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos.
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito claramente trabalhada no passo dois.
Scharmer11 narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte
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da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma
um modelo dialógico. A educação, que na sociedade 1.0 está
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensibilização.
Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez,
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de
valores, minimizando as deficiências do sistema e derivando o
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É importante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse
empreendedorismo ganha versão social e permite o empoderamento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é
também cocriar, ainda que não somente isso.
Considerando a vida do planeta, outro movimento que não
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco,
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador12, tendo como linha
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para
uma reflexão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante.
Resultado das sucessivas reflexões em grupo, a partir das diversas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocriador sem tornar-se transdisciplinar13. Isso significa afirmar que cada
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-
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lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas.
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente.
A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transformação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa abordagem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente,
intensificado pelo marketing especialmente criado para manter
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comumente são menos qualificados” contribuem para o insucesso de
propostas criativas, colaborativas e circulares.
A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de identificar aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim,
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O
contrário também. A identificação como comunidade fortalece
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a
mudança do léxico ‘favela’, que pode significar resistência, ocorre
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pela influência de grupos externos à localidade, com propósitos
outros que não os de qualificar o grupo do lugar e ampliar suas
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.
Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de
Ribeirão Preto/SP, em julho de 201814, revelou que muitos não
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se proteger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço,
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de
conversação solidifica uma realidade imutável, até que se mude a
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem
essa condição.
Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o perfil do
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se
confirmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro
geográfico e econômico, mas não são perdedores.
De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411
entrevistados15, 73% não quiseram declarar o tempo que estavam
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavelmente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identifica
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho.
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Essa mesma rede, poucas vezes, flexibiliza reflexões sobre as causas,
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimização. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares
do mundo.
Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conversação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria,
no fim do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais,
não tem braços para receber a indústria. A geografia não colabora; as
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os
problemas inflacionários gestados de dentro da macropolítica.
Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colaborativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para
ver a Folia de Reis, em janeiro.
Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da compreensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros,
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habitantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai
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perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar
bucólico, que é apreciado no continente europeu.
Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conceber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros
bancários, inflação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e
financeirização.
Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organizam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas,
educacionais ou culturais.
Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados,
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”16.
A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança
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definitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma
reforma, mas de um começar outra vez.
Essa reflexão é importante porque, no campo econômico
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O fim da Kodak é o
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações,
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.
Da filosofia de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge
Latouche17, seguem a orientação de que “a ideia fixa de crescimento
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações18”.
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.
A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacordos como ameaças à nossa identidade”19, é preciso priorizar relações
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades.

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação
do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáticas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criatividade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b)
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultura e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia
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vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia,
beneficiando os moradores de uma cidade20.
A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001,
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à
Indústria, e que são necessários gerentes profissionais, crédito
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores.
Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda
ação resultante do processo criativo, o que significa afirmar que a
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além,
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade.
É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame,
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circulam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são
feitos negócios. Afirma que devemos incentivar a Ecologia Criativa
simplesmente porque precisamos de novas ideias.
Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia.
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidificar as potencialidades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar
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benefícios com a localidade e ficam vulneráveis à descontinuidade,
em especial quando promovidos por instituições políticas.
De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se intensificou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida
pela sociedade pós-moderna.
Entre o final do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall,
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que
esse posicionamento é justificado pela ocorrência de mudanças estruturais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se
materializando na sociedade. A intensificação da mundialização do
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionalidade que, no passado, formavam a base de referência como
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identidade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento
contrário a qualquer conceituação fixa de identidade, engendrada
pelo iluminismo.
Para melhor compreensão de como as identidades culturais
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalhamos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no
Congresso da Association for Cultural Economics International
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem,
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa.
O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo
cinematográfico e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universidade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005,
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sobre várias especificidades, e mostra o auge da iniciativa e posterior falta de sustentabilidade.
Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e ficou praticamente sem uso
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parceria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.
O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da University of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca
da região, aumentando a empregabilidade entre populações
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda,
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciativa, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade.
A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte
cinematográfica. Essa argumentação está no artigo A Territorialização
do Polo Cinematográfico de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos
Hospodar Felippe Valverde. O autor escreve que “os estúdios, os
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográfico
da cidade e tampouco de uma tradição local”.
Já o segundo exemplo intensifica uma arte que possuía,
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anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios revertidos para o próprio local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a
formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de
valor.
Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a
cultura possuem também um valor não monetário significativo que
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o
entendimento entre os povos”21. Alguns exemplos, no mesmo
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovadora e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desenvolvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e representam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade
desejada, definiu-se como setores criativos todos aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço e
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a
Economia Criativa é definida com foco nas dinâmicas culturais,
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação,
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela
prevalência de sua dimensão simbólica.
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Para definir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio material, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais –
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música,
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.
Ao longo das oficinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC
nas cidades do interior do estado de São Paulo, ficou evidente que o
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa,
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades.

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo,
somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas,
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais 23,
um atuante no campo socioambiental24 e um na área cultural25.
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o perfil
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se importava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a
metodologia da Teoria U.
Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreendedorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas
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propostas originais, mas também relatavam a dificuldade em seguir,
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreendedorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só
concebiam o trabalho social como caridade e não como um
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a
influência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos,
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica.
Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a
necessidade de rever a definição que a humanidade tem do planeta.
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidifica a compreensão de que dividir é mais eficiente do que acumular.
Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colaborativa impacta na forma de viver e fazer negócio.
Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exemplos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compartilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery,
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma atividade econômica com custos fixos baixos, permitindo a adesão de
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a qualificar
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedidos on-line dos restaurantes.
Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo
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Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo.
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de hortifrutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comerciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendida dentro de um referencial histórico correlacionado com as
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em
201926, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práticas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engajamento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da
Economia global é circular.
Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, combustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório
reitera o potencial dessa economia, afirmando que o reaproveitamento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças
climáticas cada vez mais aceleradas.
O documento define Economia Circular como um sistema
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores,
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esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção,
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa
duração e reformas.
É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanufatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades,
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.
Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a
redução da fabricação desses produtos.
Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-primas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá
emissões, como também tornará as economias mais eficientes.
Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear,
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descartar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o
tempo de vida dos recursos existentes pode diminuir emissões e
também reduzir a desigualdade social.
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Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente,
o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é
maior. Trata-se da busca pela aproximação entre os locais de
produção e consumo de bens e serviços; a redução da escala
das distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a
diminuição da necessidade de uso de redes de transporte, energia e logística; a utilização de mão de obra do território; o financiamento em condições acessíveis aos micro e pequenos
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação financeira; contínua participação dos atores sociais nos processos de
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que
vive27.
Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples,
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.
No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada
em 201028 aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa
realizada em 2012, identificou 140 feiras ecológicas certificadas em
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec
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mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática
comum, há mais vendas diretas.
A França apresenta-se como um país comprometido com o
fortalecimento dos circuitos curtos e define essa prática como uma
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o
produtor e o consumidor. No Brasil, a definição mais propagada é a
de proximidade entre ambos, sem intermediário.

Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômicas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também,
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente.
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comunidade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas.

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se
esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União,
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonismo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de
promover a geração de renda por meio da empregabilidade.
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Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso significa
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potencialidades da localidade, com destaque para as identidades culturais.
Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da
Economia, referenciado na história dos municípios, nas características da geografia, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópolis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça,
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.
Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as potencialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produtores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e
habilidades nos habitantes locais, visando a qualificar a mão de
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, finalmente,
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.
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