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3. O mindfulness como proposta 
para viver o presente 

Ao prospectar a necessidade do coração, da vontade e  mente estarem 

abertos para que os agentes de mudança possam absorver a informação do 

campo a partir do próprio campo e dos outros atores envolvidos, há aí uma 

sugestão nada subliminar, da Teoria U, de que o líder seja visto na sua essenciali-

dade, que vai além das suas condições intelectuais. O que se destaca, com isso, 

é a necessidade do fortalecimento interior do agente de mudança. 

Quando foi introduzida no IPCCIC, a Teoria U não se deu de maneira 

linear. A assimilação de seus componentes ocorreu gradativamente. O 

Teatro Social da Presença só foi incorporado em 2017, com a entrada, a 

convite, de um integrante com habilidades para conduzir o restante do 

grupo. Essa experiência ainda não pode ser narrada.

Em relação ao fortalecimento da mente, são tempos rápidos. Época de 

pensamento veloz, acúmulo de informações e super!cialidade de conheci-

mentos. Pierre Nora, em seu ensaio O Retorno do Fato previu, nos idos de 

1972, o que hoje é uma triste realidade: vivemos pendulando entre a “super-

infomação perpétua e a subinformação crônica”. Recebendo constante-

mente excesso de estímulos, a mente não cala. Ficamos atormentados por 

um futuro imaginário, criado por expectativas exacerbadas, ou paralisados 

pelo passado que teimamos em não deixar para trás. 

Frequentemente, em mais da metade do nosso tempo, em vez de 

prestarmos atenção em nossas experiências do presente, somos carregados 

para longe de nós mesmos por memórias que alimentam culpa ou nostalgia 

sobre o passado. Estar conosco mesmos e gostar de nossa companhia é 

cada vez mais um desa!o perdido para o ruído exterior que nos distrai do 

que realmente importa.

Outra parte considerável de nossa existência é gasta vivendo num 

horizonte imaginário, alimentando expectativas e medos em relação ao 

futuro. Estamos com a mente anos atrás ou minutos, horas, dias e anos à 

frente. Enquanto isso, o presente, quando a vida realmente acontece, é 

ignorado por nós. Ligamos o piloto automático e simplesmente seguimos, 

como autômatos alimentados por devaneios e ansiedade. “E se...”; “Eu não 

vou conseguir...”; “Não sou capaz...”; “Eu nunca serei como ele...”; são frases 

comuns nos dias de hoje e re"etem nossa falta de perspectiva para lidar 

com a realidade. Assim, vamos vivendo em uma relação pendular e doentia 

entre as expectativas e frustrações cotidianas.

Os membros do IPCCIC iniciaram sua trajetória nessas condições: 

ansiosos, apressados, com as mentes cheias de preocupações, informações 

técnicas, memórias, preconceitos e ideias cristalizadas. Era praticamente 

impossível efetivar uma comunicação e!ciente, porque, para escutar, era 

necessário calar a mente. E para levar adiante o projeto com a Teoria U, era 

preciso aprender a ouvir.

Nesse ponto, a equipe entrou em contato com o conceito de mindful-

ness, de!nido, por Kabat-Zinn#$ , como sendo a atenção plena e consciente 

no momento presente, sem julgamento, que pode ser obtida pela medi-

tação. O método tem sido adotado em empresas com o objetivo de favore-

cer o processo de trabalho e de obtenção de resultados#%. 

Partindo da proposta do mindfulness, o grupo passou a questionar 

qual seria o impacto da aplicação periódica de técnicas de meditação 

distintas entre os membros. Será que a utilização de métodos de controle 

mental possibilitaria melhor desempenho durante as atividades coletivas e, 

consequentemente, seriam obtidos processos de trabalho mais produtivos 

e integrados, ampliando o nível de escuta? 

Com base nesse questionamento, foi então apresentada à equipe do 

IPCCIC a proposta de experimentar a prática da meditação coletiva orienta-

da no início das reuniões semanais, para avaliar a e!cácia de métodos de 

esvaziamento e orientação mental no trabalho.

A ideia apresentada, que inicialmente possibilitaria a aplicação prática 

das discussões teóricas desenvolvidas, não foi, num primeiro momento, 

aceita por todos. Tal resistência, de alguma forma, corrobora com a ideia de 

que o processo meditativo provoca a mudança de hábitos mentais e 

comportamentais individuais, que todos os envolvidos deverão estar 

dispostos a enfrentar#&. 

Partindo desse contexto, a equipe optou por promover atividades de 

meditação dirigida, com duração aproximada de 10 a 15 minutos, antes das 

reuniões semanais, em horários previamente agendados. A participação era 

facultativa e a adesão ao grupo de meditação foi espontânea, permitindo 

que todos os membros se sentissem confortáveis em optar ou não pela 

participação.

O grupo propôs-se a experimentar diferentes métodos, utilizando 

inclusive técnicas derivadas da ioga. A orientação das meditações semanais 

foi compartilhada entre os membros da equipe, que já possuíam capaci-

tação para aplicar tais técnicas, e a cada semana a meditação foi orientada 

por um desses membros. Mesmo sem o compromisso de assiduidade de 

todos, foram observados resultados positivos no processo de trabalho da 

equipe como um todo. 

Dentre os resultados, destacaram-se a otimização do tempo das 

reuniões, em função do foco dos participantes nos temas discutidos e a 

facilidade de comunicação estabelecida entre os participantes. Isto pode 

ser explicado a partir da construção de uma sinergia entre as pessoas, resul-

tante do processo coletivo de meditação. 

Jon Kabat-Zin a!rma que a prática da atenção plena é poderosa 

in"uência sobre a saúde mental e física, contudo, “requer engajamento 

concreto”, pois seu cultivo é “um processo que se desenrola e se aprofunda 

com o tempo”. 

Não há dúvida de que o nosso caminho em busca do foco e da atenção 

plena ainda é longo, pois envolve romper hábitos e padrões de pensamento 

e comportamento mais inconscientes. Mas a experiência relatada pode 

servir de exemplo para outros grupos empenhados em encontrar ferramen-

tas de transformação 

passado
presente

futuro
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abertos para que os agentes de mudança possam absorver a informação do 

campo a partir do próprio campo e dos outros atores envolvidos, há aí uma 

sugestão nada subliminar, da Teoria U, de que o líder seja visto na sua essenciali-

dade, que vai além das suas condições intelectuais. O que se destaca, com isso, 

é a necessidade do fortalecimento interior do agente de mudança. 

Quando foi introduzida no IPCCIC, a Teoria U não se deu de maneira 

linear. A assimilação de seus componentes ocorreu gradativamente. O 

Teatro Social da Presença só foi incorporado em 2017, com a entrada, a 

convite, de um integrante com habilidades para conduzir o restante do 

grupo. Essa experiência ainda não pode ser narrada.

Em relação ao fortalecimento da mente, são tempos rápidos. Época de 

pensamento veloz, acúmulo de informações e super!cialidade de conheci-

mentos. Pierre Nora, em seu ensaio O Retorno do Fato previu, nos idos de 
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infomação perpétua e a subinformação crônica”. Recebendo constante-
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pelo passado que teimamos em não deixar para trás. 
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impossível efetivar uma comunicação e!ciente, porque, para escutar, era 

necessário calar a mente. E para levar adiante o projeto com a Teoria U, era 

preciso aprender a ouvir.

Nesse ponto, a equipe entrou em contato com o conceito de mindful-

ness, de!nido, por Kabat-Zinn#$ , como sendo a atenção plena e consciente 

no momento presente, sem julgamento, que pode ser obtida pela medi-

tação. O método tem sido adotado em empresas com o objetivo de favore-

cer o processo de trabalho e de obtenção de resultados#%. 

Partindo da proposta do mindfulness, o grupo passou a questionar 

qual seria o impacto da aplicação periódica de técnicas de meditação 

distintas entre os membros. Será que a utilização de métodos de controle 

mental possibilitaria melhor desempenho durante as atividades coletivas e, 
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e integrados, ampliando o nível de escuta? 
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comportamentais individuais, que todos os envolvidos deverão estar 
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por um desses membros. Mesmo sem o compromisso de assiduidade de 

todos, foram observados resultados positivos no processo de trabalho da 

equipe como um todo. 

Dentre os resultados, destacaram-se a otimização do tempo das 

reuniões, em função do foco dos participantes nos temas discutidos e a 

facilidade de comunicação estabelecida entre os participantes. Isto pode 

ser explicado a partir da construção de uma sinergia entre as pessoas, resul-

tante do processo coletivo de meditação. 

Jon Kabat-Zin a!rma que a prática da atenção plena é poderosa 

in"uência sobre a saúde mental e física, contudo, “requer engajamento 

concreto”, pois seu cultivo é “um processo que se desenrola e se aprofunda 

com o tempo”. 

Não há dúvida de que o nosso caminho em busca do foco e da atenção 

plena ainda é longo, pois envolve romper hábitos e padrões de pensamento 

e comportamento mais inconscientes. Mas a experiência relatada pode 

servir de exemplo para outros grupos empenhados em encontrar ferramen-

tas de transformação 
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abertos para que os agentes de mudança possam absorver a informação do 

campo a partir do próprio campo e dos outros atores envolvidos, há aí uma 

sugestão nada subliminar, da Teoria U, de que o líder seja visto na sua essenciali-

dade, que vai além das suas condições intelectuais. O que se destaca, com isso, 
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um futuro imaginário, criado por expectativas exacerbadas, ou paralisados 

pelo passado que teimamos em não deixar para trás. 

Frequentemente, em mais da metade do nosso tempo, em vez de 

prestarmos atenção em nossas experiências do presente, somos carregados 

para longe de nós mesmos por memórias que alimentam culpa ou nostalgia 

sobre o passado. Estar conosco mesmos e gostar de nossa companhia é 

cada vez mais um desa!o perdido para o ruído exterior que nos distrai do 

que realmente importa.

Outra parte considerável de nossa existência é gasta vivendo num 

horizonte imaginário, alimentando expectativas e medos em relação ao 

futuro. Estamos com a mente anos atrás ou minutos, horas, dias e anos à 

frente. Enquanto isso, o presente, quando a vida realmente acontece, é 

ignorado por nós. Ligamos o piloto automático e simplesmente seguimos, 

como autômatos alimentados por devaneios e ansiedade. “E se...”; “Eu não 

vou conseguir...”; “Não sou capaz...”; “Eu nunca serei como ele...”; são frases 

comuns nos dias de hoje e re"etem nossa falta de perspectiva para lidar 
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impossível efetivar uma comunicação e!ciente, porque, para escutar, era 

necessário calar a mente. E para levar adiante o projeto com a Teoria U, era 

preciso aprender a ouvir.

Nesse ponto, a equipe entrou em contato com o conceito de mindful-

ness, de!nido, por Kabat-Zinn#$ , como sendo a atenção plena e consciente 

no momento presente, sem julgamento, que pode ser obtida pela medi-

tação. O método tem sido adotado em empresas com o objetivo de favore-

cer o processo de trabalho e de obtenção de resultados#%. 

Partindo da proposta do mindfulness, o grupo passou a questionar 

qual seria o impacto da aplicação periódica de técnicas de meditação 

distintas entre os membros. Será que a utilização de métodos de controle 

mental possibilitaria melhor desempenho durante as atividades coletivas e, 

consequentemente, seriam obtidos processos de trabalho mais produtivos 

e integrados, ampliando o nível de escuta? 

Com base nesse questionamento, foi então apresentada à equipe do 

IPCCIC a proposta de experimentar a prática da meditação coletiva orienta-

da no início das reuniões semanais, para avaliar a e!cácia de métodos de 

esvaziamento e orientação mental no trabalho.

A ideia apresentada, que inicialmente possibilitaria a aplicação prática 

das discussões teóricas desenvolvidas, não foi, num primeiro momento, 

aceita por todos. Tal resistência, de alguma forma, corrobora com a ideia de 

que o processo meditativo provoca a mudança de hábitos mentais e 

comportamentais individuais, que todos os envolvidos deverão estar 

dispostos a enfrentar#&. 

Partindo desse contexto, a equipe optou por promover atividades de 

meditação dirigida, com duração aproximada de 10 a 15 minutos, antes das 

reuniões semanais, em horários previamente agendados. A participação era 

facultativa e a adesão ao grupo de meditação foi espontânea, permitindo 

que todos os membros se sentissem confortáveis em optar ou não pela 

participação.

O grupo propôs-se a experimentar diferentes métodos, utilizando 

inclusive técnicas derivadas da ioga. A orientação das meditações semanais 

foi compartilhada entre os membros da equipe, que já possuíam capaci-

tação para aplicar tais técnicas, e a cada semana a meditação foi orientada 

por um desses membros. Mesmo sem o compromisso de assiduidade de 

todos, foram observados resultados positivos no processo de trabalho da 

equipe como um todo. 

Dentre os resultados, destacaram-se a otimização do tempo das 

reuniões, em função do foco dos participantes nos temas discutidos e a 

facilidade de comunicação estabelecida entre os participantes. Isto pode 

ser explicado a partir da construção de uma sinergia entre as pessoas, resul-

tante do processo coletivo de meditação. 

Jon Kabat-Zin a!rma que a prática da atenção plena é poderosa 

in"uência sobre a saúde mental e física, contudo, “requer engajamento 

concreto”, pois seu cultivo é “um processo que se desenrola e se aprofunda 

com o tempo”. 

Não há dúvida de que o nosso caminho em busca do foco e da atenção 

plena ainda é longo, pois envolve romper hábitos e padrões de pensamento 

e comportamento mais inconscientes. Mas a experiência relatada pode 

servir de exemplo para outros grupos empenhados em encontrar ferramen-

tas de transformação 

#$. KABAT-ZINN, Jon. Coming to our senses: healing ourselves and the world 
through mindfulness. Piatkus, 1994.
#%.NUNES, M. P.; Muller, D. H. A utilização do mindfulness nas organizações – 
uma análise através da perspectiva dos gestores. Organizações em Contex-
to, vol. 11, n. 22, jul./dez. 2015, São Bernardo do Campo. ISSNe 1982-8756.
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sobre o passado. Estar conosco mesmos e gostar de nossa companhia é 

cada vez mais um desa!o perdido para o ruído exterior que nos distrai do 

que realmente importa.

Outra parte considerável de nossa existência é gasta vivendo num 

horizonte imaginário, alimentando expectativas e medos em relação ao 

futuro. Estamos com a mente anos atrás ou minutos, horas, dias e anos à 

frente. Enquanto isso, o presente, quando a vida realmente acontece, é 

ignorado por nós. Ligamos o piloto automático e simplesmente seguimos, 

como autômatos alimentados por devaneios e ansiedade. “E se...”; “Eu não 

vou conseguir...”; “Não sou capaz...”; “Eu nunca serei como ele...”; são frases 

comuns nos dias de hoje e re"etem nossa falta de perspectiva para lidar 

com a realidade. Assim, vamos vivendo em uma relação pendular e doentia 

entre as expectativas e frustrações cotidianas.

Os membros do IPCCIC iniciaram sua trajetória nessas condições: 

ansiosos, apressados, com as mentes cheias de preocupações, informações 

técnicas, memórias, preconceitos e ideias cristalizadas. Era praticamente 

impossível efetivar uma comunicação e!ciente, porque, para escutar, era 

necessário calar a mente. E para levar adiante o projeto com a Teoria U, era 

preciso aprender a ouvir.

Nesse ponto, a equipe entrou em contato com o conceito de mindful-

ness, de!nido, por Kabat-Zinn#$ , como sendo a atenção plena e consciente 

no momento presente, sem julgamento, que pode ser obtida pela medi-

tação. O método tem sido adotado em empresas com o objetivo de favore-

cer o processo de trabalho e de obtenção de resultados#%. 

Partindo da proposta do mindfulness, o grupo passou a questionar 

qual seria o impacto da aplicação periódica de técnicas de meditação 

distintas entre os membros. Será que a utilização de métodos de controle 

mental possibilitaria melhor desempenho durante as atividades coletivas e, 

consequentemente, seriam obtidos processos de trabalho mais produtivos 

e integrados, ampliando o nível de escuta? 

Com base nesse questionamento, foi então apresentada à equipe do 

IPCCIC a proposta de experimentar a prática da meditação coletiva orienta-

da no início das reuniões semanais, para avaliar a e!cácia de métodos de 

esvaziamento e orientação mental no trabalho.

A ideia apresentada, que inicialmente possibilitaria a aplicação prática 

das discussões teóricas desenvolvidas, não foi, num primeiro momento, 

aceita por todos. Tal resistência, de alguma forma, corrobora com a ideia de 

que o processo meditativo provoca a mudança de hábitos mentais e 

comportamentais individuais, que todos os envolvidos deverão estar 

dispostos a enfrentar#&. 

Partindo desse contexto, a equipe optou por promover atividades de 

meditação dirigida, com duração aproximada de 10 a 15 minutos, antes das 

reuniões semanais, em horários previamente agendados. A participação era 

facultativa e a adesão ao grupo de meditação foi espontânea, permitindo 

que todos os membros se sentissem confortáveis em optar ou não pela 

participação.

O grupo propôs-se a experimentar diferentes métodos, utilizando 

inclusive técnicas derivadas da ioga. A orientação das meditações semanais 

foi compartilhada entre os membros da equipe, que já possuíam capaci-

tação para aplicar tais técnicas, e a cada semana a meditação foi orientada 

por um desses membros. Mesmo sem o compromisso de assiduidade de 

todos, foram observados resultados positivos no processo de trabalho da 

equipe como um todo. 

Dentre os resultados, destacaram-se a otimização do tempo das 

reuniões, em função do foco dos participantes nos temas discutidos e a 

facilidade de comunicação estabelecida entre os participantes. Isto pode 

ser explicado a partir da construção de uma sinergia entre as pessoas, resul-

tante do processo coletivo de meditação. 

Jon Kabat-Zin a!rma que a prática da atenção plena é poderosa 

in"uência sobre a saúde mental e física, contudo, “requer engajamento 

concreto”, pois seu cultivo é “um processo que se desenrola e se aprofunda 

com o tempo”. 

Não há dúvida de que o nosso caminho em busca do foco e da atenção 

plena ainda é longo, pois envolve romper hábitos e padrões de pensamento 

e comportamento mais inconscientes. Mas a experiência relatada pode 

servir de exemplo para outros grupos empenhados em encontrar ferramen-

tas de transformação 

#&. ROEMER, L.; ORSILLO, S. M. A prática da terapia cognitivo-comportamen-
tal baseada em mindfulness e aceitação. São Paulo: Artmed, 2010.
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Ao prospectar a necessidade do coração, da vontade e  mente estarem 

abertos para que os agentes de mudança possam absorver a informação do 

campo a partir do próprio campo e dos outros atores envolvidos, há aí uma 

sugestão nada subliminar, da Teoria U, de que o líder seja visto na sua essenciali-

dade, que vai além das suas condições intelectuais. O que se destaca, com isso, 

é a necessidade do fortalecimento interior do agente de mudança. 

Quando foi introduzida no IPCCIC, a Teoria U não se deu de maneira 

linear. A assimilação de seus componentes ocorreu gradativamente. O 

Teatro Social da Presença só foi incorporado em 2017, com a entrada, a 

convite, de um integrante com habilidades para conduzir o restante do 

grupo. Essa experiência ainda não pode ser narrada.

Em relação ao fortalecimento da mente, são tempos rápidos. Época de 

pensamento veloz, acúmulo de informações e super!cialidade de conheci-

mentos. Pierre Nora, em seu ensaio O Retorno do Fato previu, nos idos de 

1972, o que hoje é uma triste realidade: vivemos pendulando entre a “super-

infomação perpétua e a subinformação crônica”. Recebendo constante-

mente excesso de estímulos, a mente não cala. Ficamos atormentados por 

um futuro imaginário, criado por expectativas exacerbadas, ou paralisados 

pelo passado que teimamos em não deixar para trás. 

Frequentemente, em mais da metade do nosso tempo, em vez de 

prestarmos atenção em nossas experiências do presente, somos carregados 

para longe de nós mesmos por memórias que alimentam culpa ou nostalgia 

sobre o passado. Estar conosco mesmos e gostar de nossa companhia é 

cada vez mais um desa!o perdido para o ruído exterior que nos distrai do 

que realmente importa.

Outra parte considerável de nossa existência é gasta vivendo num 

horizonte imaginário, alimentando expectativas e medos em relação ao 

futuro. Estamos com a mente anos atrás ou minutos, horas, dias e anos à 

frente. Enquanto isso, o presente, quando a vida realmente acontece, é 

ignorado por nós. Ligamos o piloto automático e simplesmente seguimos, 

como autômatos alimentados por devaneios e ansiedade. “E se...”; “Eu não 

vou conseguir...”; “Não sou capaz...”; “Eu nunca serei como ele...”; são frases 

comuns nos dias de hoje e re"etem nossa falta de perspectiva para lidar 

com a realidade. Assim, vamos vivendo em uma relação pendular e doentia 

entre as expectativas e frustrações cotidianas.

Os membros do IPCCIC iniciaram sua trajetória nessas condições: 

ansiosos, apressados, com as mentes cheias de preocupações, informações 

técnicas, memórias, preconceitos e ideias cristalizadas. Era praticamente 

impossível efetivar uma comunicação e!ciente, porque, para escutar, era 

necessário calar a mente. E para levar adiante o projeto com a Teoria U, era 

preciso aprender a ouvir.

Nesse ponto, a equipe entrou em contato com o conceito de mindful-

ness, de!nido, por Kabat-Zinn#$ , como sendo a atenção plena e consciente 

no momento presente, sem julgamento, que pode ser obtida pela medi-

tação. O método tem sido adotado em empresas com o objetivo de favore-

cer o processo de trabalho e de obtenção de resultados#%. 

Partindo da proposta do mindfulness, o grupo passou a questionar 

qual seria o impacto da aplicação periódica de técnicas de meditação 

distintas entre os membros. Será que a utilização de métodos de controle 

mental possibilitaria melhor desempenho durante as atividades coletivas e, 

consequentemente, seriam obtidos processos de trabalho mais produtivos 

e integrados, ampliando o nível de escuta? 

Com base nesse questionamento, foi então apresentada à equipe do 

IPCCIC a proposta de experimentar a prática da meditação coletiva orienta-

da no início das reuniões semanais, para avaliar a e!cácia de métodos de 

esvaziamento e orientação mental no trabalho.

A ideia apresentada, que inicialmente possibilitaria a aplicação prática 

das discussões teóricas desenvolvidas, não foi, num primeiro momento, 

aceita por todos. Tal resistência, de alguma forma, corrobora com a ideia de 

que o processo meditativo provoca a mudança de hábitos mentais e 

comportamentais individuais, que todos os envolvidos deverão estar 

dispostos a enfrentar#&. 

Partindo desse contexto, a equipe optou por promover atividades de 

meditação dirigida, com duração aproximada de 10 a 15 minutos, antes das 

reuniões semanais, em horários previamente agendados. A participação era 

facultativa e a adesão ao grupo de meditação foi espontânea, permitindo 

que todos os membros se sentissem confortáveis em optar ou não pela 

participação.

O grupo propôs-se a experimentar diferentes métodos, utilizando 

inclusive técnicas derivadas da ioga. A orientação das meditações semanais 

foi compartilhada entre os membros da equipe, que já possuíam capaci-

tação para aplicar tais técnicas, e a cada semana a meditação foi orientada 

por um desses membros. Mesmo sem o compromisso de assiduidade de 

todos, foram observados resultados positivos no processo de trabalho da 

equipe como um todo. 

Dentre os resultados, destacaram-se a otimização do tempo das 

reuniões, em função do foco dos participantes nos temas discutidos e a 

facilidade de comunicação estabelecida entre os participantes. Isto pode 

ser explicado a partir da construção de uma sinergia entre as pessoas, resul-

tante do processo coletivo de meditação. 

Jon Kabat-Zin a!rma que a prática da atenção plena é poderosa 

in"uência sobre a saúde mental e física, contudo, “requer engajamento 

concreto”, pois seu cultivo é “um processo que se desenrola e se aprofunda 

com o tempo”. 

Não há dúvida de que o nosso caminho em busca do foco e da atenção 

plena ainda é longo, pois envolve romper hábitos e padrões de pensamento 

e comportamento mais inconscientes. Mas a experiência relatada pode 

servir de exemplo para outros grupos empenhados em encontrar ferramen-

tas de transformação 

Era preciso gerar resultados. Sempre é. Os projetos que 
diagnosticavam as identidades culturais seguiam bem. A 
equipe estava publicando, no mínimo, duas obras por ano. A 
cobrança era interna e por ações inovadoras que materializas-
sem o aprendizado constante do colegiado com a Teoria U. O 
desa!o era otimizar o tempo do grupo. Desde que o Instituto 
foi criado, as reuniões eram semanais, com três horas de 
duração. Os que se envolviam em atividades especí!cas, mon-
tavam calendários próprios, mas as reuniões aconteciam 
todas as semanas. 

Com a proposta de aproveitamento do tempo juntos, 
resolveram agendar entrevistas, a !m de praticar a escuta, 
tendo como tema central a cidade. Primeiro, foi deliberado um 
roteiro de perguntas, depois, um elenco de entrevistados e a 
agenda deu-se nessa rotina.  Sete representantes, e de várias 
áreas (uma assistente social, uma advogada, dois economis-
tas, um político, um sociólogo e um geógrafo); cinco deles 
também educadores. 

O exercício de ouvir produziu resultados importantes 
contidos em um documentário de 20 minutos e reiterada-
mente acessado pelo grupo#'. As falas foram analisadas em 
suas mais amplas possibilidades, desde os encontros de ideias 
até os desencontros.

Ao !nal, os dados da pesquisa colaboraram, sobremanei-
ra, para o debate sobre um modelo educacional possível de 

ser implementado. Não uma proposta para as salas de aulas, 
pelo menos não unicamente, mas uma concepção de atitude 
pedagógica para a comunidade. As falas dos entrevistados 
complementaram-se, oferecendo sentido ao conceito defen-
dido pelos pesquisadores do IPCCIC. A educação emergiu 
como um projeto necessário para tirar a população de seu 
estado de inércia e apatia social, por meio da conscientização. 
Ao !nal, quatro assertivas !caram claras: (1) a transformação é 
uma porta que se abre por dentro, como disse Shakespeare; (2) 
o conhecimento não compartilhado não promove mudanças; 
(3) a sociedade precisa de utopias; e (4) é preciso que os 
indivíduos participem da  comunidade, sejam cocriadores. 

A quarta conclusão  tornou-se uma proposta-alicerce. 
Entender que há falta de vida em comunidade, falta do senti-
do de comum, nos indivíduos, foi bastante relevante para o 
grupo que, ao se apoderar da informação, a fez girar, transfor-
mando-a em ponto motriz do projeto de cidade do Instituto. 
Foi essa apropriação de conhecimento que alertou o grupo 
sobre a necessidade de promover a transformação do 
indivíduo usuário da cidade em cidadão cocriador do seu 
espaço.  

Na sequência, no dia do lançamento do documentário, 
que recebeu o nome A Equação de Tudo, o público presente 
foi convidado a interagir após a exibição e cada expectador, ao 
selecionar cinco palavras que se relacionassem com as suas 
percepções do !lme, evidenciou a falta do amor como causa 
dos muitos problemas sociais. 

Após a tabulação das palavras, recorreu-se à re"exão do 

!lósofo Mikhail Bakhtin, em especial, à sua obra Marxismo e 
Filoso!a da Linguagem#(. Para ele, “a palavra é capaz de regis-
trar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 
mudanças sociais e, por sua vez, revelar até mesmo o que está 
invisível”. Constatar que o vocábulo mais referenciado por um 
grupo de pessoas, como aquele que muito signi!ca, seja Amor, 
é perceber que os níveis das relações estão super!ciais e que, 
de fato, falta o que é essencial e invisível aos olhos, lembrando 
Antoine de Saint-Exupéry. 

Numa dança de palavras, em que uma sugere outra, todas 
as descritas, ainda que não transitivas, pedem um complemen-
to, não que vem depois, mas que as sustenta. Todos os léxicos 
citados compõem uma ordenação entre o que se quer e o que 
não se tem. O conjunto enunciado revela um país, um povo, 
um estado de espírito, e indica o caminho a ser seguido. Perce-
be-se a manifestação pela falta: educação, respeito, conheci-
mento, participação, consciência e conscientização. Também a 
falta de cidadania, ética, paz, inovação. Aponta-se para a carên-
cia de cultura, identidade, sensibilidade, !delidade. Mas é 
porque, na essência, falta Amor.

A conclusão não foi assimilada, de imediato, pelo grupo. 
Ainda naquele momento (2015), o modelo de pesquisa tradi-
cional estava arraigado em parte dos membros do IPCCIC. A 
variação de sentidos do léxico Amor, como religião e romance, 
limitava signi!cativamente a zona de conforto para tratar do 

tema. E mesmo com todo o caminho percorrido pelo grupo e 
descrito até aqui, importa explicitar que, para muitos, aceitar a 
palavra Amor em uma pesquisa de campo, foi um desa!o. A 
cada nova leva de instrumentos de pesquisa aplicada, mais 
uma sessão para discutir e de!nir a revisão dos resultados. 
Contudo, para desconforto de alguns do grupo, a palavra 
Amor persistia.

O debate foi aquecido.  Houve quem se recusasse a seguir 
por aquele caminho. Mas, os que compreenderam a dimensão 
da pesquisa de campo souberam dar o tempo necessário para 
os demais, em especial, em busca de outras contribuições 
teóricas.   

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

Na obra A Árvore do Conhecimento: As Bases Biológicas 
da Compreensão Humana, os autores evidenciam que “a esse 
ato de ampliar nosso domínio cognitivo re"exivo - que sempre 
implica uma experiência nova -, podemos chegar pelo raciocí-
nio ou, mais diretamente, porque alguma circunstância nos 
leva a ver o outro como um igual, um ato que habitualmente 
chamamos de Amor”. 

 Os autores trabalham o conceito de Amor com cuidado, 
dando opções para o leitor. “Além do mais, tudo isso nos 

permite perceber que o Amor ou, se não quiserem usar uma 
palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivên-
cia, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem Amor, 
sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização, e sem 
esta não há humanidade”. Esta assertiva colaborou com a 
decisão dos pesquisadores em ampliar o conceito de cidade, 
até então criativa, para humana, mas esse tema será melhor 
abordado no capítulo 8, item 8.2. 

Os chilenos são de!nitivos ao a!rmar que sem Amor não 
há fenômeno social. “Qualquer coisa que destrua ou limite a 
aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o 
acontecimento do fenômeno social.” E essa destruição pode 
ser devastadora, pois, segundo os autores, “destrói também o 
ser humano, porque elimina o processo biológico que o gera”. 
Maturana e Varela alertam para não nos enganarmos. “Não se 
está moralizando nem fazendo aqui uma prédica do Amor. Só 
se está destacando o fato de que biologicamente, sem Amor, 
sem aceitação do outro, não há fenômeno social.” Concluem 
que “se ainda se convive assim, vive-se hipocritamente, na 
indiferença ou na negação ativa”. A sentença dos autores é 
direta: “Descartar o Amor como fundamento biológico do 
social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria 
desconhecer tudo o que nossa história de seres vivos de mais 
de três bilhões e meio de anos nos diz e nos legou”. 

Ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, 
são competências fundamentais para a socialização. A Biolo-
gia, a Neurociência, a Pedagogia, a Psicologia, apontam a 

capacidade de aceitar e conviver com o diferente como um 
mecanismo essencial da vida coletiva. Também no campo da 
gestão, o Amor como atitude pedagógica já é visto como o 
caminho para sustentar o trabalho em equipe e a formação de 
líderes. 

O que se aborda não são os componentes emocionais 
do Amor: afeto, romance e paixão. Mas os atos de doar-se,  
mover-se em direção ao bem comum. Bauman,*+  em Amor 
Líquido, cita a frase da profetisa Diotima de Mantineia, em 
Banquete, de Platão: “O amor não se dirige ao belo, como 
você pensa; dirige-se à geração e ao nascimento do belo”. 
Com base nessa ideia, Baumam completa: “Não é ansiando 
por coisas prontas, completas e concluídas que o amor 
encontra o seu signi!cado, mas no estímulo a participar da 
gênese das coisas”. E o autor termina a!rmando que o amor 
“não é senão outro nome para o impulso criativo”. 

Portanto, trata-se de criatividade e  cidade, que, para o 
IPCCIC, são o substantivo e o sujeito de uma mesma frase. 
Antes mesmo do estudo da obra dos pesquisadores chilenos, 
o grupo do IPCCIC já pactuava algumas assertivas no âmbito 
da conscientização. Para os pesquisadores, não há consciência 
sem emoção. Entretanto, o que signi!ca a!rmar que conheci-
mento sem conscientização não provoca mudanças sociais? 

Consciência é o sujeito e conscientização é o predicado, a 
percepção que o criador possui da sua criação. A consciência 

elabora, percebe e dá signi!cado à sua criação. Para autores 
como Paulo Freire, em suas muitas obras, a conscientização é 
um compromisso com o mundo. Convida o sujeito, consciên-
cia, a uma tomada de postura crítica para superar a realidade 
em direção à utopia,  tema relacionado à fala de um dos 
entrevistados do projeto Equação de Tudo. “Falta utopia.”

Signi!ca certi!car que saber não basta, é preciso ser o que 
se sabe. É preciso pensar, escrever, falar. Corrigir, discursar 
teorias, propagar histórias de bons exemplos. Mas o que de 
fato propicia a mudança é a própria mudança. Primeiro a de 
cada um, depois a de todas as pessoas de um lugar.

Na fase inicial, em que a mudança se dá a partir de cada 
um, o movimento se origina em cada consciência e provoca 
um epicentro, com ondas ressonantes. Caso sejam vistas de 
cima, encobrem a cidade, o país. Isso é o mesmo que a!rmar 
que o reagente da conscientização é o sentimento, a emoção. 
Não se muda porque se tem informação; a mudança acontece 
quando se sente que mudar é necessário e, em alguns casos, 
torna-se a única opção.  

Mas qual é o motor da mudança? O IPCCIC tem constata-
do, em campo, que a motivação é o elemento que mais tem 
dialogado com a ação de mudar. É um impulso interno que 
move o ser humano rumo a algo. O indivíduo motivado 
torna-se poroso a novas realidades. A falta da motivação reve-
la-se na apatia, na resistência injusti!cada à mudança. 

Uma pedra jogada no lago gera ondas super!ciais. Um 
choque de placas tectônicas no fundo do oceano engendra 
movimentos capazes de agitar as águas mais profundas, até 

formar tsunamis. Super!cial ou profundo, tudo é movimento. Ao 
transferir o exemplo para a ação humana, deve-se perguntar 
qual é a “pedra” capaz de iniciar o movimento da mudança.  A 
“emoção” tem emergido para o IPCCIC como uma resposta recor-
rente.

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

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

 Experiência como essa mostra que o nível de conscien-

tização oscila, em relação à sua manutenção, ou seja, passado 
um tempo do ocorrido que motivou a ação, os números 
regridem aos índices de antes. No caso da pedra, quanto mais 
distante do elemento motivador, menor o efeito das ondu-
lações. Menor a emoção, mais curto o tempo da mudança; 
menor é a capacidade de sair de si mesmo em direção a algo. O 
que leva a a!rmar que a conscientização pela emoção se apre-
senta em dois estágios: um transitório e um permanente. O 
primeiro foi delineado acima; quanto ao segundo, faltam 
elementos para concluir, mas a pesquisa de escuta segue. 
Entendemos que vivemos tempos em que uma nova ética se 
faz necessária. Bernardo Toro e Leonardo Bo,*#  a!rmam que, à 
inteligência guerreira do alto raciocínio (razão intelectual) e 
individualidade, precisamos associar a inteligência da compaix-
ão, da alteridade. E vão além, a!rmando que sentir o outro é o 
que pressiona para que possamos exercitar a ética. Nesse senti-
do, a sentença é clara: ou aprendemos a cuidar ou pereceremos.

Como a educação, repetidamente mencionada no vídeo 
Equação de Tudo, pode dar conta da demanda de gerar ação, 
conscientização, em direção a um futuro melhor e a essa nova 
ética, é a pergunta-chave, neste ponto. Para Maturana, “a 
função da Educação é permitir o crescimento das crianças 
como pessoas que respeitam a si próprias e os outros com 
consciência social e ecológica, de modo que possam atuar com 
responsabilidade e liberdade na comunidade a que perten-

cem”. A educação, portanto, é um meio, composto por 
experiências e situações. Por meio dela, as pessoas são 
motivadas a descentrar-se, sendo mais cooperativas e menos 
competitivas, mais cocriadoras e menos usuárias, mais “nós” e 
menos “eu”. Mais comunidade. 

A partir de Maturana, pode-se concluir que um relaciona-
mento se constitui a partir do entrelaçamento entre  racional e  
emocional, do qual advêm as coerências operacionais do siste-
ma de argumentação. O autor trata também da possibilidade 
de que todas as ações se fundamentam no ato de emocionar. 
“Todas as condutas humanas como modos de interação surgem 
e se dão desde uma emoção que lhes dá seu caráter de ação. 
Isto é válido, também, para o raciocínio.” O Amor contribui 
signi!cativamente para o debate defendido pelo IPCCIC 
quando sentencia que  “o emocionar é a própria condição de 
possibilidade da aprendizagem humana. Entrelaçamento 
cotidiano entre razão e emoção que constitui o viver humano. 
Todo sistema racional tem um fundamento emocional”. 

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

Considerando a mudança como uma jornada (vide Teoria 
U), a disrupção, como um rompimento do estado anterior de 
coisas para um novo, a defesa que se faz é que, nas Cidades 
Humanas (transição do conceito de Cidade Criativa a que 
chegou o IPCCIC, a ser trabalhado à frente),  haja um projeto de 
Cultura da Conscientização, em que a Educação esteja inserida 

como meio, e não o inverso. Trata-se de aprender e ensinar a 
compartilhar sentimentos e, nesse caso, o teatro, a música, a 
dança, a literatura, são instrumentos indispensáveis.

Para ilustrar, vale lembrar que, depois da tragédia noticiada 
no dia 7 de maio de 2011, da morte de 11 estudantes em escola 
na zona oeste do Rio de Janeiro, em Realengo, vítimas de um 
atirador de 23 anos, ex-aluno da mesma unidade escolar, houve 
comoção no País. Como todas, essa também passou, enquanto 
efeito social. Só se mantém para os familiares dos que perderam 
a vida. Uma semana depois, ao noticiar o retorno às atividades 
escolares, o repórter revelou que, nos primeiros dias, não have-
ria atividade acadêmica, seria um período de eventos culturais. 
Era preciso desconstruir naqueles estudantes o sentimento do 
medo, do pavor e promover novas relações entre cada um e a 
escola. Isso porque as expressões culturais, invariavelmente, 
provocam emoções, de todos os tipos, e, naquele momento, 
tinha a missão de reestabelecer con!ança. 

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

A Cultura é capaz de materializar uma educação cooperada, 
na qual quem sabe mais ensina para quem sabe menos e todos 
aprendem, como verdadeiramente precisa ser. Propiciar a 
quem sabe mais que ensine aquele que sabe menos é o mais 
amplo projeto de cooperação em Cultura e Educação que possa 
ser concebido. Isso signi!ca que em algum momento você 

ensina e em outro você aprende, porque todos têm o que 
ensinar e o que aprender, dependendo do conhecimento que 
precisa ser compartilhado.

De volta à pesquisa Equação de Tudo, que gerou o projeto 
Seja Comunidade, em sua terceira fase, conduziu a aplicação de 
um questionário, sempre após a exibição do documentário, que 
gerou duas devolutivas: um relatório de informações estatísti-
cas, a partir de 398 participantes, e um referencial de conteúdo 
aberto. A motivação para a aplicação do questionário foi  tentar 
entender melhor a expectativa das pessoas em relação à 
cidade. Neste caso, Ribeirão Preto, município-sede do IPCCIC.

Ao abordar a percepção dos cidadãos relacionada à 
cidade em que vivem, foi possível apurar que 194 partici-
pantes, ou seja, 39%, a!rmaram que, para ser criativa, a cidade 
precisa ser habitada por cidadãos ativos, com conscientização 
individual e coletiva, que participem das decisões políticas, 
éticas e sejam comprometidos; 20% das respostas indicaram a 
necessidade de participação ativa dos políticos, mudanças na 
administração pública, aplicação de projetos e programas 
sérios e transparentes. 

Do total, 80% dos respondentes a!rmaram que a política 
da cidade é acanhada e tradicional. 

Entretanto, 86% desses mesmos entrevistados disseram 
que não participavam de conselhos municipais ou de outras 
atividades na comunidade.¬ Quanto ao motivo para não 
participarem, 35,8% disseram não saber como fazer. Nesse 
caso, chamou a atenção a formação acadêmica dos entrevista-
dos, todos graduandos universitários e graduados, com 

trajetória su!ciente para inserção no tema. Como segunda 
causa da ausência nos processos de participação enquanto 
sociedade organizada, apareceu a falta de tempo, com 27,3% 
dos entrevistados. Outro grupo, de 16% dos participantes, 
a!rmou que nunca foi convidado a participar. 

A a!rmação de 12,2% dos participantes de que não gostam 
de política é reveladora, pois incide sobre o não envolvimento 
dos entrevistados no que é público, na representatividade cole-
tiva e não apenas na arte de governar e no poder do governo. 
Nesse mesmo bloco de respostas, 11,3% não acreditavam nos 
resultados positivos dos conselhos. 

Quando questionados se a cidade pode ter um modelo de 
educação próprio que, uma vez forte e quali!cado, consiga 
melhorar a realidade do lugar, independentemente das propostas 
não bem-sucedidas do governo federal na área da educação, os 
entrevistados, em sua maioria, 77,4%, responderam que o 
município tem, sim, autonomia  su!ciente para implantar um 
modelo de educação que, e!ciente, mude para melhor a realidade 
da cidade e apenas 22,8% a!rmaram que o município não tem 
autonomia e somente reproduz as propostas do Estado e da União. 

Dos entrevistados, 43,2% apontaram a igualdade social, e 
30,2% a sustentabilidade como utopia para a cidade; no entan-
to, a segurança, um item que revela números preocupantes, 
apenas 19% indicaram como utopia.

Essa experiência foi reveladora para o IPCCIC. O grupo trein-
ou a escuta, percebeu as relações estabelecidas entre os 
cidadãos e a cidade e se fortaleceu com informações relevantes 
para seguir pesquisando modelos de gestão de cidades.


