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Planejar o desenvolvimento de uma cidade exige a utilização de vários instrumentos de 
gestão, entre eles,  aqueles que viabilizam o diagnóstico das potencialidades. Entretanto, é 
comum profissionais focarem unicamente a realidade visível para elaboração do 
planejamento, com frequência, a curto prazo. Este artigo trabalha com o conceito de tornar 
visível o invisível a partir das contribuições do Laboratório da Cidade do Futuro, do ETH, de 
Zurique  e propõe uma metodologia de diagnóstico e uma sistematização de possibilidades 
que resultam em um plano de ação. O percurso está balizado pela Teoria U, apresentada pelo 
Presencing Institute, do MIT – Massachusetts Institute Techonology. Esta Tecnologia Social 
exibe o trabalho de dois anos do IPCCIC – Instituto Paulista de Cidades Criativas e 
Identidades Culturais e tem como objetivo dinamizar as potencialidades sempre a partir das 
referências culturais e identitárias da localidade. 

Palavras chaves: Tecnologias Sociais, Diagnóstico de Potencialidades, Identidades  

Planning the development of a city requires using of several management instruments, among 
them, those enabling potential diagnostic. However, it is common professional focusing only 
on visible reality to work out planning, usually, at short term. This paper deals with the 
concept of render visible the invisible from contributions of Future City Lab, from ETH, 
Zurique and propose a diagnostic methodology and a systematization possibility that result in 
an action plan. The route is marked by Theory U, presented by Presencing Institute, 
Massachusetts Institute Technology. This Social Technology displays the two-year work of 
the IPCCIC – Institute of São Paulo State of  Creative Cities and Cultural Identities and has as 
goal boosting potentialities always from cultural references and locality identity. 

Keywords: Social Technologies, Potentialities Diagnostic, Identities.  

Planificación de desarrollo de una ciudad requiere el uso de varias herramientas de gestión, 
incluyendo aquellos que permiten el diagnóstico de potencial. Sin embargo, es el enfoque 
profesional común única realidad visible para la planificación del desarrollo, a menudo en un 
corto plazo. Este artículo se centra en el concepto de hacer visible lo invisible de las 
aportaciones de la Ciudad de laboratorio de la ETH Zurich futuro y propone una metodología 
de diagnóstico y las oportunidades sistemáticas que se plantean en un plan de acción. La ruta 
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está marcada por la Teoría U, presentado por Presencing Institute de MIT - Massachusetts 
Institute Techonology. Esta Tecnología Social muestra el trabajo de dos años, IPCCIC – 
Instituto Cultural Paulista de ciudades creativas e identidades y tiene como objetivo impulsar 
el potencial siempre desde la cultural y la identidad hace referencia a la localidad.  

Palabras clave: Tecnologías Sociales, diagnósticos potenciales, Identidad 

 

Introdução 

Este artigo se propõe a organizar práticas de um cotidiano promovido pelo Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, IPCCIC, criado em janeiro de 2013 e 
construir uma narrativa que exponha a relação entre essas práticas e a tecnologia social que os 
pesquisadores do grupo conceberam, em busca de um modelo de gestão para as cidades que 
se desejam criativas.   

Espaço de pesquisa de vários profissionais, originários de múltiplas áreas do 
conhecimento, O IPCCIC se tornou o reino das possibilidades. A diversidade do coletivo 
garantiu, em toda a trajetória, uma troca de ideias que não se limita a ser unilateral. No 
Instituto, a ideia de um interage com a ideia do outro, de maneira a formar uma nova ideia. A 
tendência que se observa em grupos que se definem múltiplos é a troca de uma ideia pela 
outra (modelo 1), quando não,  (modelo 2) como se fosse  uma simples aproximação de 
conjuntos, mas que mantem as duas ideias como dois conjuntos unitários, conforme mostra a 
ilustração abaixo. 

 
          Ilustração 1 

 
 
Fonte: Desenho da autora, 2015. 
 

A simplicidade do conceito acima, muitas vezes invalida o fazer na gestão pública. A 
prática da paternidade das ideias impossibilita a criação de uma nova proposta a partir de duas 
contribuições. O economista Otto Scharmer (2015), durante o curso Transforming Business, 
Society, and Self, promovido pelo Presencing Institute, ligado ao Massachusetts Institute of 
Techonology – MIT, trabalhou esta situação utilizando a metáfora do paletó. O professor 
convencionou que todos adeptos à multidisciplinaridade, precisam tirar o paletó quando em 
grupo, como que deixando de lado vaidades autorais. Não se trata de abrir mão de bagagens e 
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certezas conceituais, mas de se dar a chance de enxergar outras informações e permitir que a 
bagagem seja reorganizada e as certezas postas a prova.  

É desta base que parte o IPCCIC rumo ao seu modelo de gestão da cidade criativa. O 
alicerce de toda a proposta é o método de diagnóstico de potencialidades e o mesmo nasce da 
habilidade de ouvir e de conceber propostas que reflitam o conteúdo do que foi ouvido. 
Voltando para a troca de ideias, ela não se materializa, como ilustrado acima, se os atores 
sociais envolvidos não souberem ouvir. Schamer (2010, 2014), em suas obras recentes, 
apresenta os quatro níveis de escuta. Para ele, do primeiro ao quarto nível há uma elevação de 
consciência e, somente no quarto nível, o que se ouve promove transformações no ouvinte.  

Schmitt (2015) trabalha conceito semelhante em suas pesquisas a frente do 
Laboratório da Cidade do Futuro, no Institute Tecnhology Zurich. Ele trata da habilidade de 
tornar visível o invisível a partir do que está aparente e também do que está submerso pelo 
que está aparente. Sua base são os dados, as informações e o conhecimento. Em especial o 
pesquisador utiliza o conceito de Big Data, uma expressão da primeira década do século 21. 
Ele esclarece que dados são componentes da informação e informação é um bloco de 
construção para o conhecimento (SCHMITT, G. 2013, p.28). 

Este é o chão fértil que sustenta a Tecnologia Social defendida pelo IPCCIC para a 
gestão de cidades criativas: (1) multidisciplinaridade legítima; (2) habilidade em ouvir o outro 
com o coração e a mente aberta (SCHARMER, 2014), a fim de promover mudanças se 
necessárias e (3) compreensão dos dados, das informações e do conhecimento para poder 
tornar visível o invisível. Na sequência, estes estágios ou fases da metodologia do diagnóstico 
de potencialidades serão abordados mais profundamente. Começaremos, entretanto, por 
melhor entender o que é Tecnologia Social. 

Tecnologia Social 

O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas é o resultado de um processo de 
transformações. Nas décadas de 1960 e 1970 falava-se em TA – Tecnologia Apropriada. Para 
Dagnino, Brandão e Novaes (2004, p.19) o seu berço seria a Índia do século XIX, onde “o 
pensamento de reformadores daquela sociedade estava voltado para a reabilitação das 
tecnologias tradicionais, praticadas em aldeias como estratégia de luta contra o domínio 
britânico”.  Gandhi é visto como um dos primeiros a praticar o que viria a ser a Tecnologia 
Social.  Sua defesa pela roca contra a supremacia colonial da Inglaterra industrial é um 
desenho muito claro desta prática. 

O movimento que surgiu na Índia não seguiu uniforme e nem mesmo linear. Existiram 
muitas correntes propondo escapes aos opressores padrões que classificavam os países como 
membros do Primeiro Mundo ou do Terceiro Mundo, conforme se identificava à época. Para 
Kaplinski (1990), a origem desse movimento seria uma reação a esses padrões de crescimento 
econômico do pós-guerra.  

O conceito derivou em alguns casos e em outros ganhou novas definições que iam 
surgindo originárias de movimentos próximos, paralelos ou até mesmo distantes: Tecnologia 
Utópica, Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. Alguns autores se destacaram 
com suas publicações como é o caso de Dickson, (1974), com a Tecnologia Alternativa e 
Clarke, (1976) com a Tecnologia Suave. Em Dagnino, (2002, p.141), observamos que uma 
das explicações da transitoriedade do tema foi concebida por Schumacher, para quem os 
conhecimentos produzidos em conformidade com a dinâmica específica de uma época, não 
teriam como dar conta de resolver problemas pertencentes a um contexto diferente de quando 
foram gerados.  

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social, em atividade no Brasil desde 2001: 
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Foi principalmente no diálogo com as entidades da sociedade civil 
organizada e na observação de seu modo de ação que nasceu a percepção da 
Tecnologia Social como um conceito que poderia definir práticas de 
intervenção social que se destacam pelo êxito na melhoria das condições de 
vida da população, construindo soluções participativas, estreitamente ligadas 
às realidades locais onde são aplicadas (ITS, 2004, p.17). 

 O ITS define Tecnologia Social como um  “conjunto de técnicas e metodologias 
transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas 
por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida”. 
Dagnino, Brandão e Novaes (2004, p. 32),  analisam que, “entendida como um processo de 
inovação a ser levado a cabo, coletiva e participativamente, pelos atores interessados na 
construção daquele cenário desejável, a TS se aproxima de algo que se denominou, em outro 
contexto, “inovação social”. O conceito, ainda segundo os autores, é muito utilizado, “ desde 
o desenvolvimento de uma máquina (hardware) até um sistema de processamento de infor- 
mação (software) ou de uma tecnologia de gestão – organização ou governo – de instituições 
públicas e privadas (orgware)”.  
 Ao apresentar quais são os princípios, os parâmetros e as implicações das Tecnologias 
Sociais, o ITS  sistematiza um percurso a ser cumprido pelos atores desta área, no momento 
da elaboração de metodologias e propostas de ação. O IPCCIC primeiro realizou, depois 
identificou. Isso significa afirmar que no início das atividades do Instituto Paulista de Cidades 
Criativas e Identidades Culturais, o conceito de Tecnologia Social não fazia parte da base 
teórica referencial do grupo. Somente depois, precisamente dois anos após sua criação, as 
relações foram estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi mais claramente 
associado. Na prática, o que o  IPCCIC faz é diagnosticar  as potencialidades das cidades, 
com base nas identidades culturais  e, a partir deste diagnóstico, criteriosamente elaborado, 
seguindo a metodologia criada pelo grupo, resultante (1) das experiências acadêmicas de 
todos e (2) da apropriação de novas contribuições vindas (a) da Teoria U, (b) do Design 
Thinking e (c) do Laboratório da Cidade do Futuro; o grupo concebe propostas de ação para a 
localidade pesquisada. Ao final, o que se tem é uma Tecnologia Social proposta para a gestão 
de cidades que se desejam criativas, como já enunciado.  
 
A Teoria U e o Desing Thinking 

A definição de um referencial teórico como base para a estruturação da metodologia de 
diagnóstico das potencialidades de uma cidade foi uma etapa muito importante ao longo do 
processo, pois a mesma referendou conhecimentos anteriores e ofereceu respostas em 
momentos de conflito.  

A Teoria U surgiu como resultado de uma busca por conceituação que ordenasse o trajeto 
do grupo. Concebida a partir de um trabalho coletivo que tem o economista Otto Scharmer 
como liderança, o time do Presencing Institute gerou conhecimento que fundamentam a 
metodologia. O aprendizado se deu pelos livros, em um primeiro momento e, depois, pelo 
acesso direto ao grupo americano, em um curso pela plataforma Edx, valido pelo MIT, com 
duração de  10 semanas e encontros presenciais, uma vez por semana, na Fundação Getúlio 
Vargas, em São Paulo, em um grupo que foi identificado como Hub SP. 

A Teoria U é uma jornada. Scharmer (2010, 2014) se faz perguntas e percorre muitos 
trajetos para respondê-las. A indagação central do trabalho do economista é: “O que é preciso 
para aprender e atuar a partir do futuro à medida que ele emerge?”. Essa pergunta se explica 
pelo fato de o autor acreditar que é preciso, muitas vezes, deixar para trás um passado que não 
significa e tomar decisões a partir do futuro. Ele insiste que a energia segue a nossa atenção.  

Adriana Silva


Adriana Silva
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Scharmer fez, ele mesmo, a jornada do U para concluir suas propostas. Ele ensina 
metodologicamente a ouvir, como ele ouviu seus entrevistados (150 no total, que serviram de 
base para o seu trabalho). É necessário, segundo ele, ouvir de maneira profunda, 
comprometida, atenta, pois somente assim, um líder consegue enxergar mais amplamente, 
como em movimentos conexos e contínuos. Ouvir bem para enxergar muito melhor.  

A jornada U está dividida em três momentos. A descida pela haste da esquerda, a 
passagem pelo fundo do U e a subida pela haste da direita. O autor é minucioso em descrever 
toda a jornada, mas para este artigo basta entender que se trata de um percurso intenso e 
revelador sobre o ponto de vista de encontrar, ao longo do trajeto, as respostas para as 
perguntas elaboradas antes do início da jornada. 
 Quando o líder que o aplica desce pela haste da esquerda ele se mantém, inicialmente, 
suspenso, para ver, com novos olhos, o que está exposto. É o momento em que os padrões do 
passado são recuperados. Então, o líder se propõe a redirecionar o trajeto e o faz depois de 
“Sentir” a partir do campo. A ação “Sentir”, deve ser profunda, acompanhada do ouvir, do 
dialogar e, principalmente, descomprometida com o que anteriormente estava estabelecido.  
 Após “Sentir”, o líder chega à base do U, quando então vive o “Presencing”. Conecta-
se à fonte de toda a questão, se questiona sobre quem verdadeiramente é e qual é seu trabalho 
e se prepara para “Deixar ir resquícios do passado”. Só assim conseguirá, no movimento 
seguinte de subida, abrir-se ao futuro que emerge. Este fundo do U é chamado pelo autor de 
buraco da agulha, em alusão à passagem bíblica em que é preciso deixar tudo para trás para 
conseguir ultrapassar espaço tão restrito. 

 Então é o instante de começar a subir, de “Deixar vir”. Na sequência, o líder precisa 
“Cristalizar”, visão e intenção. Depois, inicia o processo de colocar em prática, mas para isso 
é necessário passar pela fase do “Prototipar”, conceito que Scharmer tirou da metodologia do 
Design Thinking, criado pelo CEO da IDEO, Tim Brown e que significa fazer protótipos das 
propostas a fim de experimentar e permitir os erros para se alcançar o mais rápido e 
eficientemente os acertos. Hora de materializar em formato de protótipo as estratégias, se 
livrar dos possíveis equívocos e buscar se certificar do melhor caminho. Só depois deste 
importante exercício de viver, antecipadamente, em proporções internas situações externas, 
que o líder chega ao momento de corporificar e, então, o mais alto ponto de saída do 
movimento que é “Realizar”, alcançar resultados através de práticas infraestruturais. 

Ele descreve com detalhes os três inimigos e, seguindo Michael Ray, os identifica como 
vozes: (1) VOJ – Voz do Julgamento; (2) VOC – Voz do Cinismo e (3) VOF – Voz do Medo. 
 Os nomes dados aos inimigos imediatamente sugerem alerta para não permitir, ao 
longo do trajeto, em especial no momento da passagem pelo buraco da agulha, quando 
acontece o “Presencing”, que essas vozes interfiram na clareza com que precisamos ver a 
realidade. Este talvez seja o momento mais difícil, pois a possibilidade de julgarmos, de 
deixarmos o cinismo nos conduzir e de termos medo é real e muito presente. Sempre muita 
coisa estará em jogo. A melhor decisão escolhida por um grupo poderá não ser para o outro e, 
muito provável, interferirá na trajetória do tomador de decisão. Por isso, antes de chegar à 
base do U, o movimento da descida pela haste da esquerda deve ser intenso e muito 
verdadeiro. Temos líderes de todos os formatos, aquele que consegue decidir não influenciado 
pelo julgamento, pelo cinismo e pelo medo e aquele que se deixa sucumbir por estes inimigos. 
 

A Tecnologia Social do IPCCIC  

Em palestra realizada no dia 17 de julho de 2015, em Ribeirão Preto, o economista 
Eduardo Giannetti fez referência a uma história muito utilizada em seminários motivacionais 
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de vendas. Ele relatou a experiência de dois vendedores de sapatos que foram mandados para 
a África. O primeiro retornou aos seus líderes que não conseguiria vendar sapatos naquela 
terra porque a metade da população não costumava usar sapatos. O segundo retornou que 
venderia muitos sapatos naquela terra, porque a metade da população não costumava usar 
sapatos. O economista enalteceu que a mesma história gerou dois pontos de vista dando a 
entender que o segundo vendedor era o modelo de homem de visão de negócios a ser seguido.  

Para o IPCCIC, esta modesta história, ilustra como a Economia Criativa pode ser 
aplicada a partir de duas vertentes: (1) da Economia e (2) da Cultura. Motivar homens e 
mulheres que tradicionalmente andam descalços a comprar sapatos é o modelo gerado pela 
Economia, inadequado para aqueles que desejam fortalecer a cultura como base das relações 
humanas de pertencimento.  

A mesma história serve para demonstrar como a imagem apreendida pode sugerir 
diagnósticos diferentes. Se metade da população anda descalça porque não tem dinheiro para 
comprar sapatos, o diagnóstico é de desnivelamento social. Se metade da população ainda 
anda descalça por questões de tradições culturais, então motivar a outra metade a tirar os seus 
sapatos deve ser a proposta. 

Nesta mesma linha, ainda dialogando com o setor da economia, uma outra história 
popular oferece elementos de análise que colaboram no entendimento da metodologia 
proposta pelo IPCCIC. Um senhor formou o único filho economista vendendo cachorro 
quente. Foram muitos anos trabalhando do mesmo jeito, gerando recursos para manter o filho 
na capital. Quando ele se formou, voltou para visitar o pai e foi logo repreendendo. Disse que 
daquele jeito que ele estava administrando o seu carrinho de cachorro quente, iria falir em 
breve. Perguntou ao pai se ele não sabia da crise que o pais estava vivendo. Disse que ele 
deveria investir menos em comunicação, colocar menos molho no pão e comprar salsicha de 
preço mais acessível. O pai, sentindo-se modesto diante do filho formado, fez tudo aquilo. 
Como resultado da baixa qualidade de seu cachorro quente, o carrinho realmente fechou.  

O diagnóstico de identidades culturais é aplicado a partir da base identitária da 
comunidade do lugar. Ele considera como significativamente importante as tradições da 
localidade e a vida comum de seus moradores. Apesar da formação que recebeu, o economista 
formado na capital, desconsiderou ao fazer seu diagnóstico, as relações previamente 
estabelecidas entre o seu pai e aquele lugar, seus clientes e sua história de muitos anos.  

Os indicadores disponíveis para análises do mercado financeiro ignoram qualquer base 
cultural. Na verdade, não existe indicador neste setor. A pouca produção realizada pelo IBGE 
a pedido do Ministério da Cultura e alguns outros institutos, quase sempre em parceria com 
instâncias do governo, não medem relações e sim, produções. Os números, depois de gerados, 
informam referências de capital: valor investido no turismo cultural; quantidade de pessoas 
que compram livros; o número de frequentadores de cinema; o tamanho do mercado de 
trabalho na área, entre outros dados, sempre balizados no capital. Isso não quer dizer que estes 
números sejam insignificantes, não são. Até estes, são difíceis de serem gerados. São dados 
que servem para avaliações de políticas públicas de cultura. O que está sendo evidenciado 
aqui, é a falta de mecanismo que avalie a força da identidade cultural no momento da 
elaboração de um programa de governo, de um plano de gestão e mesmo de políticas que 
estabeleçam metas de elevação da qualidade de vida. 

Para analisar outro exemplo, alguns programas governamentais associam verba de 
responsabilidade social, em especial, quando o programa em questão promove a transferência 
de moradores de áreas de risco para novas residências. É comum a destinação de recursos 
para a criação de fonte de renda para estes indivíduos. Neste momento, equipes não muito 
preparadas são designadas para oferecer projetos de formação. Na maioria, sem diagnóstico 
de realidade, a ideia padrão é artesanato para as mulheres e homens. Pode funcionar, mas é 
uma tomada de decisão de risco. A aplicação de um diagnóstico de identidades culturais, 
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neste caso, pode mapear o lugar, as tradições e propor ações jamais previstas sem este 
aprofundamento. 
 O conceito de identidade cultural, quando raso, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que significa este diagnóstico e como ele pode respaldar a criação de 
programas amplos de governo. Não há uníssono quanto a existência de uma crise de 
identidades (ROSA; SILVA 2013), conceito bastante propagado, em especial, após a 
globalização, que ao abrir as porteiras do mundo, redimensionou a distância da vizinhança. 
Para Stuart Hall (2006), que trabalha o conceito de identidades culturais a partir de três 
vértices de sujeito: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno, 
não há uma crise de identidade e não existe identidade unificada. Para ele, esta seria 
transformada continuamente em relação às maneiras pelas quais somos representados nos 
sistemas culturais a nossa volta. Segundo Hall, todas as identidades são resultado de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. Elas estão localizadas no tempo 
e no espaço simbólicos. Assim, cada identidade teria o que Said (apud HALL, 2006) chamou 
de “paisagens” específicas. Ou como afirmou Nora (1981), são pontes com o passado que 
ajudam a dar sentido ao presente. E, neste caso, não há contrariedade com a Teoria U, que 
prega deixar o passado para trás. É oportuno esclarecer que a proposta da Teoria U não 
desconsidera o passado significativo (SILVA, 2014). 
 Para Stuart Hall, a identidade cultural “costura” o indivíduo às estruturas, estabilizando 
tanto o sujeito quanto o lugar, “os mundos culturais” onde habita. Quando esses “mundos” 
mudam, quando o processo de identificação, por meio do qual refletimos nossas identidades 
culturais torna-se provisório e variável, a identidade estável do sujeito se fragmenta (ROSA; 
SILVA, 2013). 
  A partir desta conceituação, podemos concluir que identificar as identidades culturais de 
uma localidade é elemento base para a criação de propostas que  fortaleçam as relações entre 
cidadão e cidade. Relações estas que quando fragmentadas promovem a falta de 
pertencimento e, por sua vez, a quebra de afeto entre o morador e sua localidade. 
 Em campo, fazer o diagnóstico de potencialidades de uma cidade, significa primeiro (1) 
reconhecer as identidades culturais do lugar e dos sujeitos; (2) observar se elas estão 
fragmentadas; (3) buscar entender se existem motivações perceptíveis; (4) tentar localizar no 
tempo cronológico se existem marcos de elevação e normalização destes conflitos identitários 
e, então, (5) construir uma base de conhecimento que consolide as etapas seguintes. 
 É desta base que se origina um padrão de desejo da comunidade e, só a partir dela, 
qualquer projeto deverá ser concebido. Seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma 
complexa decisão em criar um polo industrial metalúrgico em uma comunidade que deseja 
seguir pequena. 
 Alguns gestores públicos podem fazer a leitura desta metodologia como um entrave, 
tendo em vista a possibilidade de a população sinalizar para direção contrária àquela que os 
técnicos já delinearam como a adequada para fazer a cidade crescer e se desenvolver. 
Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria U, (SCHARMER, 2010, 2014, 2015), não 
existe possibilidade de semente boa germinar em solo infértil, nem solo fertilizado dará vida a 
semente ruim. O que significa afirmar, considerando a ideia como semente e a localidade 
como o solo, que antes de plantar é preciso cultivar. Ideia boa é a ideia que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo não há informação certeira.  

Nesse sentido, abordaremos dois projetos criativos com resultados diferentes. Ambos 
foram apresentados no Congresso da ACEI (Association for Cultural Economics 
International), realizado em Kyoto (Japão) em junho de 2012 e oferecem, quando analisados 
conjuntamente, a base teórica para justificar a necessária relação entre Identidade Cultural e 
Cidade Criativa.  
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O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de Paulínia, Brasil, e seu 
plano de transformação em polo cinematográfico com resultado negativo, após um 
determinado período. Apresentado por Aldo do Carmo Júnior (2012), da Erasmus University 
Rotterdam e Júlio Luchesi Moraes, da Universidade de São Paulo. A análise se deu desde o 
ano de 2005, sobre várias especificidades, entre elas, a relação sociedade e governo. Os 
pesquisadores apresentam como resultado final, entre outras considerações, que um dos 
fatores que enfraqueceu a continuidade da proposta foi ela ter partido do governo sem o 
necessário apoderamento da sociedade  e de ter promovido ações específicas na área da 
indústria do cinema, sem abranger toda a cadeia produtiva. Há de se constar que a proposta de 
criação do polo se deu sem qualquer identidade com o lugar: não haviam profissionais desta 
arte na cidade e não foram criadas unidades educativas de formação. 
  O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da University of the West Indies, 
e compartilhado por Carmo Júnior (2012), detalha o caso da Academia de Música “O Canto 
dos Pássaros”, um programa musical de educação que foi criado em 2004, em Tunapuna, uma 
pequena comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia atende a jovens, 
homens e mulheres entre as idades de 15 a 25 anos e tem sido, segundo a pesquisadora, 
sucesso na revitalização da marca da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, os níveis de criminalidade decrescentes e gerando renda, enquanto incentivava a 
replicação dentro da comunidade. Esta iniciativa, diferente da realizada em Paulínia, partiu da 
sociedade. 
 Com base nos estudos que estamos realizando, defendemos que levar em conta as 
referências que dão o fundamento necessário aos indivíduos no mundo social, que passa por 
uma intensa transformação (HALL, 2006), é essencial no desenvolvimento de projetos de 
Economia Criativa que se pretendem duradouros e frutíferos econômica e socialmente. 
 Voltando à metodologia, a etapa seguinte se dá em um processo intrínseco. Com as 
ferramentas do Design Thinking, é o momento de prototipar a cidade criativa, que assim pode 
ser chamada, quando está apoiada no tripé da sustentabilidade, da conectividade (integrada) e 
da cultura. Vale ressaltar que, para o IPCCIC, um projeto de gestão focado na cidade que se 
deseja criativa não está consolidado na ação física externa ao homem, muito pelo contrário. A 
primeira meta é a de transformar o cidadão usuário da cidade em co-criador da sua localidade. 
É neste momento que os projetos culturais e educativos são evidenciados. Só a partir destas 
duas áreas se consegue transformar dado em informação e informação em conhecimento. O 
que se deseja, ainda a partir da Teoria U, é promover a elevação da consciência cidadã e 
coletiva, o que só se viabiliza após a passagem pelos estágios anteriores da informação e do 
conhecimento.  
 Da metodologia faz parte ainda, o diagnóstico dos stakeholders e, após esta 
identificação, a elaboração de propostas de criação de Redes de Cooperação. É nesta fase que 
se delineiam metas, cronogramas, recursos e se articulam os modelos de cooperação, sejam 
por clusters, APLs (Arranjos Produtivos Locais), cooperativas ou simplesmente a formação 
de grupos unidos pela geografia ou afinidade. 
 Para organizar todas as etapas, o IPCCIC convencionou a elaboração de cinco cadernos. 
A ilustração abaixo exibe a linha de raciocínio do processo, exigindo que todos os quatro 
cadernos posteriores ao primeiro, se mantenham vinculados, tendo em vista que a base 
informativa é que deve estruturar todas as demais.   
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Ilustração 2: Mapa espiral. 

  

Fonte: Desenho da autora, 2015. 

 

Exemplo 1 

 Considerando a limitação em linhas deste artigo, para melhor ilustrar a apresentação da 
Tecnologia Social proposta, daremos dois exemplos de sua prática. Desde 2013 o grupo 
trabalha em melhor entender a realidade do distrito de Bonfim Paulista. Trata-se de uma 
comunidade localizada há 16 km do centro do município de Ribeirão Preto, com aproximados 
27 mil habitantes e muitas referências ao jeito caipira de se viver, em especial, pelas suas 
características rurais. Entretanto, uma explosão imobiliária, desde a década de 1990, ameaça a 
preservação cultural histórica do lugar. 
 No passado, o Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto, 
Conppac, iniciou um processo de tombamento da área central da localidade, mas a população 
se rebelou de tal maneira, que o episódio só não parou na polícia porque os conselheiros 
recuaram. Quando a equipe do IPCCIC foi a campo aplicar a metodologia do diagnóstico, 
detectou a ojeriza da comunidade diante do conceito tombamento. Embora este nunca tenho 
sido o caminho escolhido pelos pesquisadores do Instituto, aquela situação enrijeceria 
qualquer proposta de preservação do patrimônio, ainda que ela viesse atualizada pela conceito 
de Economia Criativa. 
 Ao fazer o diagnóstico, outras informações se tornaram aparentes. A relação de bens 
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arquitetônicos tombados pelo Conselho inclui prédios que nada significam para os moradores 
do lugar e, por sua vez, não faz constar outros que representam melhor aqueles moradores. 
 Outra informação é que o distrito realiza uma bela festa de rua na época do carnaval e, 
aparentemente, para os gestores de Cultura do município de Ribeirão Preto, a glória seria 
levá-los para a rua do município. Entretanto, a população quer ser melhor e maior, mas 
manter-se em sua localidade. Para eles, o ideal seria a organização de um espaço adequado no 
próprio distrito para a realização do carnaval de rua.   
 Para elencar uma outra potencialidade, no passado, o distrito abrigou uma importante 
fábrica de móveis. No auge da guerra fiscal, o estabelecimento deixou o lugar e se transferiu 
para o município próximo de Cajuru. A herança deixada foi o surgimento de muitas 
fabriquinhas de fundo de quintal. O diagnóstico aponta como uma iniciativa significativa para 
Bonfim Paulista, a criação de uma Rede de Cooperação entre todos eles. Seria muito 
proveitoso, por exemplo, a combinação do fabrico de produtos diferentes e complementares; a 
comercialização casada para outras localidades fora de Ribeirão Preto; a realização de feiras 
para divulgação dos produtos, entre outras vantagens de uma atividade cooperada propicia. 
 Outra potencialidade observada é em relação à possibilidade de se institucionalizar o 
lugar como um ponto da gastronomia caipira. Um único restaurante é destaque nesta área, 
mas muitos imóveis representativos como exemplares arquitetônicos poderiam ser utilizados 
como restaurantes. Ainda no setor da gastronomia, no lugar, anteriormente, haviam muitas 
doceiras. Na atualidade, elas se julgam velhas demais para produzirem para o comércio. O 
diagnóstico aponta a necessidade de manter as tradições e a proposta seria ainda utilizar estas 
doceiras como oficineiras na arte de cozinhar, podendo ser esta, uma outra área de 
concentração para criação de renda. 
 A localidade ainda oferece possibilidades como passeios de charrete, ecoturismo e 
visitas a fazendas de café, remanescentes do tempo áureo da produção. Entre os bens 
arquitetônicos desativados, há uma unidade da CPFL, uma das mais antigas da empresa. Foi 
comprada em um leilão por um empresário que desejava criar um museu no local e, por falta 
de apoio, fechou as portas. 
 Uma das fazendas mais antigas do distrito foi loteada e a empresa construtora destinou 
uma área institucional para a edificação de um museu para guardar a memória do café. 
Acontece que o Museu do Café já existe em Ribeirão Preto não fazendo qualquer sentido a 
implantação de um segundo. Porém, considerando o lugar privilegiado da área, o mesmo 
espaço poderia ser destinado para um Centro de Memória do Homem Cancioneiro e abrigar 
não só a memória do distrito, mas suas referências atuais, pois o diagnóstico apontou a 
existência de muitas duplas de cantores, intérpretes de músicas de raiz e sertaneja. Duplas por 
quem os moradores tem apreço e identificação. 
 Em 2010 uma comunidade de favela foi desapropriada de sua localidade para dar lugar 
a um enorme e sofisticado condomínio. Por meio do projeto Moradia Legal eles receberam 
novas residências em área muito próxima. Mas, em visita ao local, observou-se que as 
mulheres da comunidade não estavam sendo contratadas pelas proprietárias do condomínio 
como auxiliares domésticas por comportamento inapropriado, identificados por elas como 
falta de higiene e hábitos sociais. Ao transformar estas pessoas em vizinhas de um 
condomínio chique, os gestores e empresários, não propuseram ações complementares para 
que os mesmos pudessem se tornar co-criadores de suas novas condições de vida. Um 
diagnóstico como o proposto pelo IPCCIC não desconsideraria essas necessidades. 
 
Exemplo 2 
 
 Em relação a Ribeirão Preto, localidade do grupo, muitos diagnósticos foram feitos, por 
motivações diversas, mas não em sua versão total. Parte dos pesquisadores estiveram juntos 
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entre 2009 e 2012, na Rede de Cooperação Identidades Culturais, criada pela Secretaria da 
Cultura do município, em um momento que esta pesquisadora era a Secretária da pasta. A 
rede atuou a partir de uma parceria com o Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico 
Nacional e ao aplicar o INRC – Inventário Nacional de Referências Culturais, iniciou um 
estudo mais profundo sobre Ribeirão Preto. Mas o trabalho se concentrou em seis sub 
localidades da cidade e em um período específico compreendido desde a fundação até o fim 
das relações com a produção cafeeira.   
 No entanto, o resultado deste trabalho tem respaldado o grupo em suas atividades 
quando voltadas para Ribeirão Preto. As pesquisas de campo disponibilizaram muitas 
informações; a leitura das produções acadêmicas sobre o lugar apresentaram dados relevantes; 
os números da realidade atual marcam o trajeto histórico; o comportamento político dos 
moradores; as iniciativas do grupo empresarial; as propostas exitosas, as não exitosas; são 
todas, informações que revelam a cidade e permitem, pesquisadores atentos, qualificados na 
arte de ouvir e ávidos por tornar visível o invisível, entender para além do que está 
oficialmente registrado. 
 Trata-se de uma cidade com pouco mais de 600 mil habitantes, antiga maior produtora 
de café do país e em alguns períodos, do mundo, atualmente forte no setor do comércio. O 
diagnóstico aponta muitas iniciativas de industrialização fracassadas sob o ponto de vista da 
continuidade. Polo forte na área médica, hospitalar e muito reconhecida pela sua oferta 
educacional. Contra ela, o diagnóstico mostra tratar-se de um lugar de muitos passantes. 
Dados atuais revelam que o município, entre os brasileiros, tem os maiores índices de 
migrantes. A cidade atrai muitas pessoas frequentemente. Porém, esta chegada constante de 
pessoas promove um coletivo  de fracos laços afetivos. É uma questão de estar na cidade, mas 
de não ser da cidade. Embora seja esse um traço emocional, ele reflete em outras relações, em 
especial quando se deseja ser uma cidade criativa em que a afetividade tem grande influência 
no sucesso das propostas. Outro aspecto na mesma área, as lideranças políticas, sempre em 
busca de uma modernidade a qualquer custo, promoveu no lugar uma transitoriedade que, não 
bem trabalhada, resulta em fragmentação das identidades culturais. Constantemente se deseja 
empregar ao município, uma relação de capitania. Ribeirão já foi Capital do Café, Capital da  
Cultura, Capital do Chopp, Capital do Agronegócio, Capital do Etanol.  
 Considerando a necessidade de se condensar as informações, para este artigo, o 
importante é apontar que o município apresenta muitos elementos favoráveis a se tornar uma 
cidade de referencial econômico a partir da Economia Criativa, mas que não há qualquer 
manifestação política ou popular nesse sentido. O lugar apresenta um roteiro significativo de 
bens arquitetônicos marcantes da época do café; oferece lugares do fazer cultural expressivos; 
tem uma concentração de praças e parques com grande potencial; pode se materializar como 
polo de desenvolvimento tecnológico na área de games, considerando um de seus conjuntos 
de empresas; tem uma geografia privilegiada para este padrão, já que ao seu redor, estão 
cidades, todas menores, que reúnem aproximados 2 milhões de habitantes, população que já 
tem por hábito ir a Ribeirão Preto para comprar em seu centro de compras composto por 
muitas lojas de rua e quatro grandes shoppings.  
 A partir do levantamento feito, a localidade poderia abrigar muitos projetos criativos, 
entre eles, na área de moda, com destaque para a alta costura. Há relatos, ainda sendo 
pesquisados, da existência de número expressivo de costureiras; há escola que forma 
profissionais do setor; há estilistas que atuam dentro e fora da cidade; há vitrines para exibir a 
produção; há compradores vindos de muitos locais. O que não há, é uma concentração de 
esforços e a organização de uma rede ou cluster para potencializar a proposta. 
 Outra habilidade do lugar dispersa, é o setor livreiro. É na cidade que acontece a 
segunda maior Feira do Livro a céu aberto do país; o município abriga um parque gráfico 
significativo, mas não coletivo (trabalhos da região e até mesmo de longes localidades são 
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rodados na cidade); uma das maiores editoras em atividade no Brasil tem sede em Ribeirão 
Preto; outras três pequenas unidades seguem acanhadas; do lugar já foram premiados com o 
Jabuti, quatro escritores. Há unidades educacionais que formam profissionais da área de 
letras; muitas agências de publicidade para atuação no campo da editoração. A criação de uma 
política de incentivo para o setor, poderia gerar uma maior concentração destas atividades, até 
então nunca pensada para Ribeirão Preto. Esse diagnóstico oferece ao grupo de gestores, uma 
indicação para, ao criar um distrito industrial, escolher fomentar atividades correlatas às 
potencialidades do lugar, como já mencionado o setor tecnológico para criação de games. 
 Com foco na geografia da cidade; na reunião de espaços para as atividades culturais; na 
concentração de artistas de todas as áreas; no calendário de eventos promovidos; na reunião 
de estudantes de muitos lugares;  há de se concluir que existe muito potencial para incentivar, 
ainda mais,  a área de eventos. Este é um setor que estrategicamente organizado, movimenta 
uma cadeia produtiva vasta, envolvendo hotelaria, restaurantes, transporte, comércio, entre 
outras. Para tanto, algumas atividades devem ser promovidas, como a criação de cursos para 
formação de profissionais específicos; a destinação de recursos públicos para projetos 
culturais, esportivos, científicos, não como simples repasse de apoio, mas como estratégia de 
retorno.  
 Para concluir este exemplo, é importante fazer constar que o diagnóstico de Ribeirão 
Preto é um processo em aberto e que as constatações acima são somente alguns dos reflexos 
iniciais da pesquisa que está em curso, sendo realizada pelo Instituto Paulista de Cidades 
Criativas e Identidades Culturais. 
       
Considerações finais 

A Tecnologia Social proposta pelo IPCCIC nasce como uma forma de garantir o 
direito de todos a uma herança cultural, mas ao sair a campo para promover esta 
reivindicação, a TS se revelou muito mais amplificada. Esta possibilidade se viabiliza porque 
o conceito de cultura adotado pelos pesquisadores do Instituto não se restringe ao fazer 
artístico, ao entretenimento social, à ocupação de crianças e jovens em horários alternados ao 
escolar, à preservação da arquitetura enquanto cimento e cal. A cultura ocupa todos os 
espaços cabíveis se colocando na base da sociedade exatamente como alicerce, como solo, ou 
mesmo como raiz. É a partir da cultura de uma comunidade que se pode projetar dias que 
estão por vir. É só depois do reconhecimento das identidades culturais de um lugar que se 
pode afirmar entender a localidade e só quando se entende uma localidade é possível planejar 
novos tempos.  

Diante da certeza de que novos tempos precisam ser planejados a fim de que 
problemas comuns à atualidade se esvaiam, a adoção de uma Tecnologia Social que propõe 
priorizar o homem em detrimento das instituições se faz absolutamente necessária. 

Esta Tecnologia Social está intimamente ligada ao conceito de Cidade Criativa, uma 
denominação que derivou da Economia Criativa (REIS, 2008, 2010, 2012) que, por sua vez, 
derivou da Economia da Cultura. Trata-se de uma cidade que se coloca diante do desafio de 
avançar rumo à sustentabilidade, que se organiza de maneira a permitir uma conectividade e a 
integração de todas as áreas e que faz tudo o que faz, sempre em consonância com as 
identidades culturais de seus moradores. 

Quando o IPCCIC relaciona a cultura a sua proposta de Tecnologia Social, ele o faz 
com a certeza de que somente por meio da cultura, com esta ampla definição, será possível 
atingir o estágio da conscientização cidadã e coletiva. Para os pesquisadores do Instituto, a TS 
com a qual trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade que se deseja 
criativa, mas esta cidade enquanto uma estrutura física, geográfica, burocrática, espacial, 
constitucional só se consolida como lugar de vivência a partir da oferta de qualidade de vida 
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para o seu morador. Porém,  este mesmo morador ainda não está formado para se fazer agente 
de mudança. É a ação cultural e educacional que promoverá esta transição de comportamento. 

Para concluir, a Tecnologia Social do IPCCIC que propõe a aplicação de diagnósticos 
de potencialidades como base para a criação de um modelo de gestão para cidades criativas se 
apresenta como um instrumento de integração entre sociedade e poder público. Sua meta é 
amplificar as falas para que um escute adequadamente o outro, soprar a névoa que dificulta 
um enxergar o outro e, diante das excelentes condições de escuta e de visão, que juntos 
sociedade e poder público possam avançar rumo a qualificação da vida dos moradores das 
cidades.  
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