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Desde que Otto Scharmer ofereceu o primeiro curso de 
Teoria U on-line e gratuito, em janeiro de 2015, no Brasil e no 
mundo cresceu rapidamente a quantidade de pessoas que 
entrou em contato com essa poderosa ferramenta de transfor-
mação social. Tem-se notícia de muitos grupos que empreen-
deram projetos de inovação social durante o curso, como exer-
cício para o emprego das ferramentas desenvolvidas pelo 
autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
livro sobre a aplicação da Teoria U no Brasil. Com uma narrativa 
agradável e "uida, os autores trouxeram suas descobertas 
sobre a identidade cultural de várias cidades pesquisadas nos 
últimos dois anos, entrelaçadas com a construção passo a 
passo da tecnologia de diagnóstico e ação, que se consolidou 
como importante instrumento de apoio aos interessados na 
coletividade das cidades.

Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
Para operar de forma equitativa com os conhecimentos, o 

pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
ancorados em seus conhecimentos adquiridos entre os pares de 
estudiosos, para ativar sua curiosidade interior com a mente 
aberta e se conectar com os entrevistados de forma empática, 
com o coração. Se isso ocorrer, então, juntos, poderão colocar 
energia na construção de uma utopia que eleve a identidade 
local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
anos de experiência na Society for Organizational Learning, 
entidade fundada por Peter Senge, que lida com organizações 
em variados setores de atividade, no mundo todo, desde o 
início dos anos 90. Mente aberta, coração aberto e vontade 
aberta são os convites da Teoria U para enfrentar os três 
inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017
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aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 
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local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
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fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
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indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
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materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017
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Desde que Otto Scharmer ofereceu o primeiro curso de 
Teoria U on-line e gratuito, em janeiro de 2015, no Brasil e no 
mundo cresceu rapidamente a quantidade de pessoas que 
entrou em contato com essa poderosa ferramenta de transfor-
mação social. Tem-se notícia de muitos grupos que empreen-
deram projetos de inovação social durante o curso, como exer-
cício para o emprego das ferramentas desenvolvidas pelo 
autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
livro sobre a aplicação da Teoria U no Brasil. Com uma narrativa 
agradável e "uida, os autores trouxeram suas descobertas 
sobre a identidade cultural de várias cidades pesquisadas nos 
últimos dois anos, entrelaçadas com a construção passo a 
passo da tecnologia de diagnóstico e ação, que se consolidou 
como importante instrumento de apoio aos interessados na 
coletividade das cidades.

Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
Para operar de forma equitativa com os conhecimentos, o 

pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
ancorados em seus conhecimentos adquiridos entre os pares de 
estudiosos, para ativar sua curiosidade interior com a mente 
aberta e se conectar com os entrevistados de forma empática, 
com o coração. Se isso ocorrer, então, juntos, poderão colocar 
energia na construção de uma utopia que eleve a identidade 
local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
anos de experiência na Society for Organizational Learning, 
entidade fundada por Peter Senge, que lida com organizações 
em variados setores de atividade, no mundo todo, desde o 
início dos anos 90. Mente aberta, coração aberto e vontade 
aberta são os convites da Teoria U para enfrentar os três 
inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017

Durante dois anos, as mesas do IPCCIC eram redondas,
pintadas de preto e eram usadas como se fossem lousas.
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Desde que Otto Scharmer ofereceu o primeiro curso de 
Teoria U on-line e gratuito, em janeiro de 2015, no Brasil e no 
mundo cresceu rapidamente a quantidade de pessoas que 
entrou em contato com essa poderosa ferramenta de transfor-
mação social. Tem-se notícia de muitos grupos que empreen-
deram projetos de inovação social durante o curso, como exer-
cício para o emprego das ferramentas desenvolvidas pelo 
autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
livro sobre a aplicação da Teoria U no Brasil. Com uma narrativa 
agradável e "uida, os autores trouxeram suas descobertas 
sobre a identidade cultural de várias cidades pesquisadas nos 
últimos dois anos, entrelaçadas com a construção passo a 
passo da tecnologia de diagnóstico e ação, que se consolidou 
como importante instrumento de apoio aos interessados na 
coletividade das cidades.

Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
Para operar de forma equitativa com os conhecimentos, o 

pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
ancorados em seus conhecimentos adquiridos entre os pares de 
estudiosos, para ativar sua curiosidade interior com a mente 
aberta e se conectar com os entrevistados de forma empática, 
com o coração. Se isso ocorrer, então, juntos, poderão colocar 
energia na construção de uma utopia que eleve a identidade 
local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
anos de experiência na Society for Organizational Learning, 
entidade fundada por Peter Senge, que lida com organizações 
em variados setores de atividade, no mundo todo, desde o 
início dos anos 90. Mente aberta, coração aberto e vontade 
aberta são os convites da Teoria U para enfrentar os três 
inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017
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Prefácio

Desde que Otto Scharmer ofereceu o primeiro curso de 
Teoria U on-line e gratuito, em janeiro de 2015, no Brasil e no 
mundo cresceu rapidamente a quantidade de pessoas que 
entrou em contato com essa poderosa ferramenta de transfor-
mação social. Tem-se notícia de muitos grupos que empreen-
deram projetos de inovação social durante o curso, como exer-
cício para o emprego das ferramentas desenvolvidas pelo 
autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
livro sobre a aplicação da Teoria U no Brasil. Com uma narrativa 
agradável e "uida, os autores trouxeram suas descobertas 
sobre a identidade cultural de várias cidades pesquisadas nos 
últimos dois anos, entrelaçadas com a construção passo a 
passo da tecnologia de diagnóstico e ação, que se consolidou 
como importante instrumento de apoio aos interessados na 
coletividade das cidades.

Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
Para operar de forma equitativa com os conhecimentos, o 

pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
ancorados em seus conhecimentos adquiridos entre os pares de 
estudiosos, para ativar sua curiosidade interior com a mente 
aberta e se conectar com os entrevistados de forma empática, 
com o coração. Se isso ocorrer, então, juntos, poderão colocar 
energia na construção de uma utopia que eleve a identidade 
local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
anos de experiência na Society for Organizational Learning, 
entidade fundada por Peter Senge, que lida com organizações 
em variados setores de atividade, no mundo todo, desde o 
início dos anos 90. Mente aberta, coração aberto e vontade 
aberta são os convites da Teoria U para enfrentar os três 
inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
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Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.
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profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017
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autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
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Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
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pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
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inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
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inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 
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cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017

#.Biomimicry Institute - https://biomimicry.org1.
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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.

Desde que Otto Scharmer ofereceu o primeiro curso de 
Teoria U on-line e gratuito, em janeiro de 2015, no Brasil e no 
mundo cresceu rapidamente a quantidade de pessoas que 
entrou em contato com essa poderosa ferramenta de transfor-
mação social. Tem-se notícia de muitos grupos que empreen-
deram projetos de inovação social durante o curso, como exer-
cício para o emprego das ferramentas desenvolvidas pelo 
autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
livro sobre a aplicação da Teoria U no Brasil. Com uma narrativa 
agradável e "uida, os autores trouxeram suas descobertas 
sobre a identidade cultural de várias cidades pesquisadas nos 
últimos dois anos, entrelaçadas com a construção passo a 
passo da tecnologia de diagnóstico e ação, que se consolidou 
como importante instrumento de apoio aos interessados na 
coletividade das cidades.

Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
Para operar de forma equitativa com os conhecimentos, o 

pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
ancorados em seus conhecimentos adquiridos entre os pares de 
estudiosos, para ativar sua curiosidade interior com a mente 
aberta e se conectar com os entrevistados de forma empática, 
com o coração. Se isso ocorrer, então, juntos, poderão colocar 
energia na construção de uma utopia que eleve a identidade 
local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
anos de experiência na Society for Organizational Learning, 
entidade fundada por Peter Senge, que lida com organizações 
em variados setores de atividade, no mundo todo, desde o 
início dos anos 90. Mente aberta, coração aberto e vontade 
aberta são os convites da Teoria U para enfrentar os três 
inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

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.

Desde que Otto Scharmer ofereceu o primeiro curso de 
Teoria U on-line e gratuito, em janeiro de 2015, no Brasil e no 
mundo cresceu rapidamente a quantidade de pessoas que 
entrou em contato com essa poderosa ferramenta de transfor-
mação social. Tem-se notícia de muitos grupos que empreen-
deram projetos de inovação social durante o curso, como exer-
cício para o emprego das ferramentas desenvolvidas pelo 
autor. No entanto, sabe-se que poucos deles tiveram continui-
dade após o curso, evoluindo para uma proposta completa de 
transformação, como é a Tecnologia Social desenvolvida pelo 
Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Culturais 
(IPCCIC) e apresentada em detalhes neste que é o primeiro 
livro sobre a aplicação da Teoria U no Brasil. Com uma narrativa 
agradável e "uida, os autores trouxeram suas descobertas 
sobre a identidade cultural de várias cidades pesquisadas nos 
últimos dois anos, entrelaçadas com a construção passo a 
passo da tecnologia de diagnóstico e ação, que se consolidou 
como importante instrumento de apoio aos interessados na 
coletividade das cidades.

Este livro oferece também uma visão prática de aplicação 
da metodologia de Pesquisa-Ação, proposta por Kert Levin no 
!nal da década de 1940, nos EUA, e hoje amplamente utilizada 
nas pesquisas em sistemas sociais abertos. Um aspecto interes-
sante da Pesquisa-Ação para o estudo das identidades culturais 
é o tratamento igualitário dado ao conhecimento formal, 
aquele da academia, em relação ao conhecimento popular, dos 

cidadãos que dão vida à cidade. 
Para operar de forma equitativa com os conhecimentos, o 

pesquisador precisa diminuir a voz de seus prejulgamentos, 
ancorados em seus conhecimentos adquiridos entre os pares de 
estudiosos, para ativar sua curiosidade interior com a mente 
aberta e se conectar com os entrevistados de forma empática, 
com o coração. Se isso ocorrer, então, juntos, poderão colocar 
energia na construção de uma utopia que eleve a identidade 
local a outro patamar de evolução. Esse tema foi tratado de forma 
lúcida e corajosa no capítulo das Identidades e Autoestima.

Nesse ponto, a escolha da Teoria U foi muito oportuna, pois 
seu autor oferece um conjunto de ferramentas e orientações 
para a jornada de descoberta e prática da inovação que quer 
emergir. Ferramentas estas que foram testadas em seus muitos 
anos de experiência na Society for Organizational Learning, 
entidade fundada por Peter Senge, que lida com organizações 
em variados setores de atividade, no mundo todo, desde o 
início dos anos 90. Mente aberta, coração aberto e vontade 
aberta são os convites da Teoria U para enfrentar os três 
inimigos dos laços sociais: a voz do prejulgamento, a voz do 
cinismo/descon!ança e, mais difícil, a voz do medo.

 Para enfrentar esse último inimigo, que se esconde nas 
profundezas inacessíveis da mente/do caráter humano, Otto 
Scharmer propõe a formação de um ambiente de segurança 
com vínculos sociais fortes entre os participantes do grupo, 
que cria um “contêiner de segurança” e permite acessar suas 
fontes mais interiores de criatividade e amor. Assim, transfor-
ma-se cada um individualmente, por encontrar de volta o 

caminho para suas melhores potencialidades humanas, mas 
essa transformação se dá em grupo e no grupo, apoiando-se e 
espelhando-se mutuamente um no outro. 

As Cidades Humanas, proposta última do trabalho do 
IPCCIC, dialogam diretamente com as abordagens da Teoria U 
e do design thinking, outra metodologia utilizada pelo grupo 
de pesquisadores, pois ambas colocam o ser humano no 
centro das estratégias e da atenção. Como descobrimos logo 
no início de nossas pesquisas com organizações inovadoras, na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2000, só as pessoas 
inovam. Uma mudança de olhar muito signi!cativa para esta 
época da civilização, depois de tantos anos de progresso do 
materialismo estrito que colocou a “coisa” - economia, dinheiro, 
sucesso, etc. - no lugar do humano. Desde a revolução industri-
al “coisi!cou-se” o humano como “mão de obra”, para se ajustar 
aos demais “recursos econômicos”, como é o caso do capital, 
das máquinas, matérias-primas, informações, tecnologias. E as 
cidades foram se reformando com o crescimento das empre-
sas; emprestando delas os métodos produtivos e seus indica-
dores de e!ciência;  moldando-se também tanto o conceito de 
política quanto as organizações políticas, estas que, seguindo a 
lógica das empresas, assumiram o monopólio da proposição 
de políticas e da gestão da coisa pública. Cidades tornaram-se 
mercados, pessoas são seus recursos de produção e consumo. 

Viramos o milênio e uma nova geração de pessoas, agora 
informadas de forma menos centralizada por meio da internet, 
expõem claramente os sintomas de esgotamento do modelo 
anterior. Estamos mudando rapidamente para uma época de 

abundantes inovações em todos os âmbitos de vida, nas 
cidades e no campo.  Estruturas enrijecidas apresentam trincas, 
fraturas expostas; assistimos a algumas delas colapsarem 
como na implosão de um edifício, vista em câmera lenta. Até 
que a poeira dos escombros se assente, teremos ainda muito 
mal-estar.

 Mas as inovações de ruptura em todos os campos do fazer 
humano prometem intensa aceleração direcionada às novas 
utopias. Fatos que foram tratados como !cção cientí!ca, há 
bem pouco tempo, se tornam utilidades operadas pelas 
crianças desde a mais tenra idade. Tudo está tão rápido que até 
o entendimento da palavra utopia começa a perder sentido. 

Diante do tsunami de mudanças rápidas e gigantescas, 
precisamos de barcos leves, mais do que âncoras. Precisamos 
achar novamente o que nos faz humanos, quais são as nossas 
mais eternas propriedades, que estão ansiosas por "orescer 
livre  e amplamente. Não deve ser por coincidência, mas sim por 
sincronicidade, que a ciência da biomimética cresce com tanta 
pujança nessas duas décadas de sua proposição por Janine 
Benyus#. Olhar a Natureza e suas soluções maravilhosas para 
aprender com ela e traduzir esse conhecimento em tecnologias 
que nos levem a melhorar a harmonia com o meio ambiente. 

O primeiro princípio da Natureza, enunciado pela 
biomimética, é: a vida cria condições propícias à vida. Os seres 
da Natureza criam hoje as condições que darão suporte às 
próximas dez mil gerações de seus semelhantes. Então, há 

muito que inovar nas cidades e nos sistemas humanos para 
que esses seres em especial, que também fazem parte da 
Natureza, mas se afastaram de seus princípios evolutivos, 
possam reencontrar sua harmonia com os demais seres e com 
o todo.

Outro princípio da Natureza, enunciado pela biomimética, 
é a otimização dos recursos locais, para propiciar processos de 
evolução altamente e!cientes. Tudo se realiza com os recursos 
locais de energia e matéria. Não existem resíduos, tudo é 
reciclado em um "uxo contínuo de usar, transformar e oferecer 
a sobra ao próximo, num ciclo evolutivo de geração de novas 
formas. Aplicado às cidades, esse conceito serve de base para 
outra contribuição importante do IPCCIC e sua Tecnologia 
Social: a identi!cação do fazer local como identidade cultural 
da cidade e de sua gente. 

Neste livro, são apresentados muitos casos de descoberta 
de importantes fazeres locais, que resgatam o conhecimento 
dos antepassados e não eram vistos por seus realizadores como 
algo de valor. Os vínculos sociais que se estabelecem a partir do 
fazer artesanal talvez sejam os resultados mais importantes 
para construir o “contêiner de segurança” que Otto Scharmer 
indica como necessário para perceber o futuro emergente e 
realizá-lo em um instante. Uma sociedade inovadora, que 
encontra soluções locais para dar suporte ao seu "orescimento, 
precisa desses espaços seguros, entre pessoas que se respeitam 
e se admiram, verdadeiros “seres humanos dotados de autono-
mia, inteligência e afetividades”, nas palavras de  Morin, resgata-
das no capítulo: Do desenvolvimento ao envolvimento: Edgar 

Morin como base.
Por !m, me encantei com o corajoso trabalho dos pesqui-

sadores do IPCCIC ao incluírem o amor como elemento de 
pesquisa no contato com o campo, com as pessoas e suas iden-
tidades culturais. Esse conceito tão amplo e tantas vezes 
vilipendiado teve a resiliência de aparecer nas conversas com 
os cidadãos e nos questionários de pesquisa, com tanta força 
que se impôs ao objetivismo reducionista que a ciência nos 
recomendou por mais de três séculos. 

Talvez aquele Amor, próprio de nossa essência humana, 
seja a maior das inovações para reconstruirmos as cidades 
como espaços de "orescimento do melhor potencial trazido 
como semente em cada ser humano. Semente essa que precisa 
de solo apropriado e cuidados especiais por meio das relações 
sociais, para desabrochar e produzir o melhor fruto que com-
pete à existência do humano neste imenso universo.

Wilson Nobre, setembro de 2017
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