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2. O Design Thinking como 
ferramenta para transformação

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 
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Antes mesmo da imersão do IPCCIC na Teoria U, alguns 
membros do Instituto já conheciam o design thinking. A apre-
sentação do tema  deu-se quando da busca por metodologias. 
A adesão à ferramenta que ajudava a pensar a cidade, ainda 
que não abrangente o su!ciente para se fazer como referencial 
teórico, foi importante para organizar o processo criativo em 
sintonia com a pesquisa de campo. No momento da absorção 
da Teoria U, reconhecer que os atores do Presencing Institute 
indicavam o design thinking como instrumental para a quali!-
cação da prototipagem, intensi!cou, na opinião dos membros 
do IPCCIC, a intersecção entre os dois movimentos.

Obviamente, essa correlação entre a Ideo, fundada pelo 
americano David Kelley, também criador do design thinking, e 
as referências feitas por Otto Scharmer, seja em seus livros ou 
pelas plataformas nos cursos sobre Teoria U, não segue 
aleatória.  Kelley administra a Ideo U, “uma escola on-line onde 
qualquer um pode desbloquear seu potencial criativo através 
do pensamento e colaboração de design”, conforme descrito na 
página principal do site da escola.

Essa validação que um oferece ao outro só fortalece ambas 
as ferramentas, seja a Teoria U, na sua profundidade estrutural 
e estruturante disponibilizada socialmente, ou seja, a Ideo U, na 
sua praticidade em formar cidadãos, ainda que a partir de 
relações não institucionais. 

O primeiro contato com o design thinking se deu a partir da 
leitura do livro de Tim Brown#', Ceo da Ideo. Na capa, o subtítu-

lo enfatiza tratar-se de metodologia poderosa para decretar o 
!m das velhas ideias.  Para Brown, “a resposta pode estar em 
compreender o ser humano de forma profunda, cocriar com esse 
ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda 
cedo, antes que seja tarde demais para modi!cá-las e ajustá-las”. 

O autor a!rma que ninguém quer gerir uma empresa/ci-
dade/projeto com base apenas em sentimento, intuição e inspi-
ração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico 
também pode ser perigoso. A abordagem integrada, que reside 
no centro do processo de design, sugere um “terceiro caminho”.

O design thinking é uma forma de descrever um conjunto 
de princípios que pode ser aplicado por diversas pessoas a 
uma ampla variedade de problemas.  A essência é explorar 
diferentes possibilidades. 

Segundo Brown, um brie!ng vago ou restrito demais pode 
ser a diferença entre uma equipe entusiasmada, gerando 
ideias revolucionárias, e uma equipe entregando versões 
exaustas de ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, 
cada pessoa defende a própria especialidade técnica e o proje-
to  transforma-se em uma prolongada negociação entre os 
membros da equipe, resultando em concessões. Em uma 
equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas. 

Brown cita Linus Pauling e a!rma que, para ter uma boa 
ideia, é preciso ter muitas ideias. Para enfatizar, lembra o escri-
tor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava 
a parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias 
mais queridas”. O autor sentencia que, para colher o poder do 

design thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras 
precisam cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque 
não conseguem navegar nas perigosas águas da organização 
em que são originadas do que devido à rejeição do campo.”

Foi aqui que o IPCCIC aprendeu  quanto o ambiente interfere 
na elaboração de boas ideias e nas relações otimistas. A criativi-
dade dialoga muito positivamente com espaços criativos e estes 
se apresentam como o berço do otimismo. A sede do Instituto 
recebeu melhorias visuais não só colorindo o lugar, mas criando 
ambientes aconchegantes, carinhosos, extrovertidos, pessoais, 
com mensagens explicitas de “a criativa mora neste lugar”.  

A atenção a essa demanda é tanta que, não estrutural-
mente, mas de fato, foi criado o departamento de “coisinhas” 
ou “delicadezas”. O Instituto criou um padrão de eventos que, 
nas dimensões possíveis, quando ele anuncia um lançamen-
to ou qualquer outra atividade, automaticamente promove 
uma expectativa: O que será que eles vão fazer desta vez. Em 
2013, no lançamento do livro Paisagem Cultural do Café, 
bolas de plásticos com palavras de ordem, como criatividade, 
cooperação, cidade criativa, foram soltas aleatoriamente, 
provocando integração com a plateia que, de repente, fez 
com que todos se envolvessem ativamente. Em 2014, no 
lançamento do livro Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazen-
das, o convite era uma pequena marmita, no modelo das 
usadas pelos trabalhadores nas fazendas, com bolinhos de 
chuva dentro. O carinho estava na entrega pessoal dos con-
vites. Muitos bolinhos ainda chegavam quentes.     

Do ponto de vista do design thinking, uma nova ideia 

precisa ser contada de forma cativante, se quiser que a ouçam. 
É também a partir do design thinking que o IPCCIC convencio-
nou a necessidade de se aprender a colocar o ser humano em 
primeiro lugar. A metodologia enfatiza que a diferença entre 
uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a partir do 
homem em primeiro plano. 

Daqui os pesquisadores tiraram a ideia de interagir no 
início das o!cinas sobre Patrimônio Cultural e Cidades Criativas 
realizadas em nove cidades diferentes (2015-2016). A equipe 
usou uma história popular, sobre a qual não descobriu a auto-
ria, para introduzir o tema nas palestras. Nos primeiros minutos 
das apresentações, os participantes eram convidados a montar 
um quebra-cabeça do mapa-múndi. Para tanto, eram dados 
cinco minutos. Em nenhuma o!cina alguém montou mais do 
que quatro peças. O mapa era antigo, sem nomes dos países ou 
dos continentes. Terminado o tempo, era pedido que virassem 
as peças e montassem o mapa a partir da !gura do homem. 
Nesse caso, em todas as o!cinas alguém conseguia dentro do 
prazo estipulado. Ao !nal, !cava a mensagem de que, antes de 
pensar no mundo com todas as suas complexidades, era preci-
so pensar no homem. Ou, dialogando com a história do cientis-
ta que queria salvar o mundo, os pesquisadores concluíam que, 
para salvar o mundo, era preciso salvar o homem.

Os pesquisadores utilizaram vários recursos disponibiliza-
dos pelo design thinking, desde o exercício de pensar livre-
mente, sem amarras temporais, !nanceiras, ideológicas, até 
recorrer à criatividade do desenho, dos objetos, da arte, em 
suas mais variadas formas.  Ideias rotuladas inicialmente como 

utópicas ou delírios podem muitas vezes morrer antes de se 
tornarem um grande sucesso. Rotular, contrapõe-se ao design 
thinking; pensar sem amarras, liberta a criatividade. 

No início das atividades do IPCCIC, foi necessário um amplo 
debate sobre a missão do Instituto. Do lugar da pesquisa, ele 
não seria, em nenhum momento, executivo. Era a intenção, na 
primeira fase, pois criar algo pensando na cidade, com foco na 
execução, poderia proporcionar um reducionismo de ideias, a 
partir do compromisso de ter que executá-las. O medo do 
difícil é bastante limitador. Planejar algo menor, mais barato, 
mais viável, garantiria a realização.   

Mas, em outro momento, os pesquisadores cobraram-se 
partícipes do processo de mudança, ainda que pesquisar e 
propiciar resultados sejam atos tão signi!cativos quanto 
executar. Então, o grupo optou por não fechar a caixinha. 
Alguns projetos terminariam na pesquisa, com a difusão do 
conhecimento produzido; outros seriam tocados até a 
execução. Sem amarras institucionais.  

Já no primeiro ano de atividade,  o IPCCIC tinha claro que 
sua ação estava organizada  em um desenho. Mas os primeiros 
traços foram ganhando complexidade e a soberania da 
proposta  consolidou-se com a Teoria U.  Ainda em relação ao 
design thinking, foi a partir da matriz de Formas de Crescer, 
impressa na página 151 do livro de Tim Brown, que os pesqui-
sadores do Instituto começaram a sistematizar, também em 
uma matriz, as ideias do grupo, que viriam a dar lugar à sua 
Tecnologia Social, reconhecida em 2017 pela Fundação de 
Tecnologia Social do Banco do Brasil. 

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 

#'. BROWN, Tim. Design Thinking – uma metodologia poderosa para decre-
tar o !m das velhas ideias. Alta Books.2017.
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Antes mesmo da imersão do IPCCIC na Teoria U, alguns 
membros do Instituto já conheciam o design thinking. A apre-
sentação do tema  deu-se quando da busca por metodologias. 
A adesão à ferramenta que ajudava a pensar a cidade, ainda 
que não abrangente o su!ciente para se fazer como referencial 
teórico, foi importante para organizar o processo criativo em 
sintonia com a pesquisa de campo. No momento da absorção 
da Teoria U, reconhecer que os atores do Presencing Institute 
indicavam o design thinking como instrumental para a quali!-
cação da prototipagem, intensi!cou, na opinião dos membros 
do IPCCIC, a intersecção entre os dois movimentos.

Obviamente, essa correlação entre a Ideo, fundada pelo 
americano David Kelley, também criador do design thinking, e 
as referências feitas por Otto Scharmer, seja em seus livros ou 
pelas plataformas nos cursos sobre Teoria U, não segue 
aleatória.  Kelley administra a Ideo U, “uma escola on-line onde 
qualquer um pode desbloquear seu potencial criativo através 
do pensamento e colaboração de design”, conforme descrito na 
página principal do site da escola.

Essa validação que um oferece ao outro só fortalece ambas 
as ferramentas, seja a Teoria U, na sua profundidade estrutural 
e estruturante disponibilizada socialmente, ou seja, a Ideo U, na 
sua praticidade em formar cidadãos, ainda que a partir de 
relações não institucionais. 

O primeiro contato com o design thinking se deu a partir da 
leitura do livro de Tim Brown#', Ceo da Ideo. Na capa, o subtítu-

lo enfatiza tratar-se de metodologia poderosa para decretar o 
!m das velhas ideias.  Para Brown, “a resposta pode estar em 
compreender o ser humano de forma profunda, cocriar com esse 
ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda 
cedo, antes que seja tarde demais para modi!cá-las e ajustá-las”. 

O autor a!rma que ninguém quer gerir uma empresa/ci-
dade/projeto com base apenas em sentimento, intuição e inspi-
ração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico 
também pode ser perigoso. A abordagem integrada, que reside 
no centro do processo de design, sugere um “terceiro caminho”.

O design thinking é uma forma de descrever um conjunto 
de princípios que pode ser aplicado por diversas pessoas a 
uma ampla variedade de problemas.  A essência é explorar 
diferentes possibilidades. 

Segundo Brown, um brie!ng vago ou restrito demais pode 
ser a diferença entre uma equipe entusiasmada, gerando 
ideias revolucionárias, e uma equipe entregando versões 
exaustas de ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, 
cada pessoa defende a própria especialidade técnica e o proje-
to  transforma-se em uma prolongada negociação entre os 
membros da equipe, resultando em concessões. Em uma 
equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas. 

Brown cita Linus Pauling e a!rma que, para ter uma boa 
ideia, é preciso ter muitas ideias. Para enfatizar, lembra o escri-
tor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava 
a parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias 
mais queridas”. O autor sentencia que, para colher o poder do 

design thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras 
precisam cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque 
não conseguem navegar nas perigosas águas da organização 
em que são originadas do que devido à rejeição do campo.”

Foi aqui que o IPCCIC aprendeu  quanto o ambiente interfere 
na elaboração de boas ideias e nas relações otimistas. A criativi-
dade dialoga muito positivamente com espaços criativos e estes 
se apresentam como o berço do otimismo. A sede do Instituto 
recebeu melhorias visuais não só colorindo o lugar, mas criando 
ambientes aconchegantes, carinhosos, extrovertidos, pessoais, 
com mensagens explicitas de “a criativa mora neste lugar”.  

A atenção a essa demanda é tanta que, não estrutural-
mente, mas de fato, foi criado o departamento de “coisinhas” 
ou “delicadezas”. O Instituto criou um padrão de eventos que, 
nas dimensões possíveis, quando ele anuncia um lançamen-
to ou qualquer outra atividade, automaticamente promove 
uma expectativa: O que será que eles vão fazer desta vez. Em 
2013, no lançamento do livro Paisagem Cultural do Café, 
bolas de plásticos com palavras de ordem, como criatividade, 
cooperação, cidade criativa, foram soltas aleatoriamente, 
provocando integração com a plateia que, de repente, fez 
com que todos se envolvessem ativamente. Em 2014, no 
lançamento do livro Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazen-
das, o convite era uma pequena marmita, no modelo das 
usadas pelos trabalhadores nas fazendas, com bolinhos de 
chuva dentro. O carinho estava na entrega pessoal dos con-
vites. Muitos bolinhos ainda chegavam quentes.     

Do ponto de vista do design thinking, uma nova ideia 

precisa ser contada de forma cativante, se quiser que a ouçam. 
É também a partir do design thinking que o IPCCIC convencio-
nou a necessidade de se aprender a colocar o ser humano em 
primeiro lugar. A metodologia enfatiza que a diferença entre 
uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a partir do 
homem em primeiro plano. 

Daqui os pesquisadores tiraram a ideia de interagir no 
início das o!cinas sobre Patrimônio Cultural e Cidades Criativas 
realizadas em nove cidades diferentes (2015-2016). A equipe 
usou uma história popular, sobre a qual não descobriu a auto-
ria, para introduzir o tema nas palestras. Nos primeiros minutos 
das apresentações, os participantes eram convidados a montar 
um quebra-cabeça do mapa-múndi. Para tanto, eram dados 
cinco minutos. Em nenhuma o!cina alguém montou mais do 
que quatro peças. O mapa era antigo, sem nomes dos países ou 
dos continentes. Terminado o tempo, era pedido que virassem 
as peças e montassem o mapa a partir da !gura do homem. 
Nesse caso, em todas as o!cinas alguém conseguia dentro do 
prazo estipulado. Ao !nal, !cava a mensagem de que, antes de 
pensar no mundo com todas as suas complexidades, era preci-
so pensar no homem. Ou, dialogando com a história do cientis-
ta que queria salvar o mundo, os pesquisadores concluíam que, 
para salvar o mundo, era preciso salvar o homem.

Os pesquisadores utilizaram vários recursos disponibiliza-
dos pelo design thinking, desde o exercício de pensar livre-
mente, sem amarras temporais, !nanceiras, ideológicas, até 
recorrer à criatividade do desenho, dos objetos, da arte, em 
suas mais variadas formas.  Ideias rotuladas inicialmente como 

utópicas ou delírios podem muitas vezes morrer antes de se 
tornarem um grande sucesso. Rotular, contrapõe-se ao design 
thinking; pensar sem amarras, liberta a criatividade. 

No início das atividades do IPCCIC, foi necessário um amplo 
debate sobre a missão do Instituto. Do lugar da pesquisa, ele 
não seria, em nenhum momento, executivo. Era a intenção, na 
primeira fase, pois criar algo pensando na cidade, com foco na 
execução, poderia proporcionar um reducionismo de ideias, a 
partir do compromisso de ter que executá-las. O medo do 
difícil é bastante limitador. Planejar algo menor, mais barato, 
mais viável, garantiria a realização.   

Mas, em outro momento, os pesquisadores cobraram-se 
partícipes do processo de mudança, ainda que pesquisar e 
propiciar resultados sejam atos tão signi!cativos quanto 
executar. Então, o grupo optou por não fechar a caixinha. 
Alguns projetos terminariam na pesquisa, com a difusão do 
conhecimento produzido; outros seriam tocados até a 
execução. Sem amarras institucionais.  

Já no primeiro ano de atividade,  o IPCCIC tinha claro que 
sua ação estava organizada  em um desenho. Mas os primeiros 
traços foram ganhando complexidade e a soberania da 
proposta  consolidou-se com a Teoria U.  Ainda em relação ao 
design thinking, foi a partir da matriz de Formas de Crescer, 
impressa na página 151 do livro de Tim Brown, que os pesqui-
sadores do Instituto começaram a sistematizar, também em 
uma matriz, as ideias do grupo, que viriam a dar lugar à sua 
Tecnologia Social, reconhecida em 2017 pela Fundação de 
Tecnologia Social do Banco do Brasil. 

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 
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Antes mesmo da imersão do IPCCIC na Teoria U, alguns 
membros do Instituto já conheciam o design thinking. A apre-
sentação do tema  deu-se quando da busca por metodologias. 
A adesão à ferramenta que ajudava a pensar a cidade, ainda 
que não abrangente o su!ciente para se fazer como referencial 
teórico, foi importante para organizar o processo criativo em 
sintonia com a pesquisa de campo. No momento da absorção 
da Teoria U, reconhecer que os atores do Presencing Institute 
indicavam o design thinking como instrumental para a quali!-
cação da prototipagem, intensi!cou, na opinião dos membros 
do IPCCIC, a intersecção entre os dois movimentos.

Obviamente, essa correlação entre a Ideo, fundada pelo 
americano David Kelley, também criador do design thinking, e 
as referências feitas por Otto Scharmer, seja em seus livros ou 
pelas plataformas nos cursos sobre Teoria U, não segue 
aleatória.  Kelley administra a Ideo U, “uma escola on-line onde 
qualquer um pode desbloquear seu potencial criativo através 
do pensamento e colaboração de design”, conforme descrito na 
página principal do site da escola.

Essa validação que um oferece ao outro só fortalece ambas 
as ferramentas, seja a Teoria U, na sua profundidade estrutural 
e estruturante disponibilizada socialmente, ou seja, a Ideo U, na 
sua praticidade em formar cidadãos, ainda que a partir de 
relações não institucionais. 

O primeiro contato com o design thinking se deu a partir da 
leitura do livro de Tim Brown#', Ceo da Ideo. Na capa, o subtítu-

lo enfatiza tratar-se de metodologia poderosa para decretar o 
!m das velhas ideias.  Para Brown, “a resposta pode estar em 
compreender o ser humano de forma profunda, cocriar com esse 
ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda 
cedo, antes que seja tarde demais para modi!cá-las e ajustá-las”. 

O autor a!rma que ninguém quer gerir uma empresa/ci-
dade/projeto com base apenas em sentimento, intuição e inspi-
ração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico 
também pode ser perigoso. A abordagem integrada, que reside 
no centro do processo de design, sugere um “terceiro caminho”.

O design thinking é uma forma de descrever um conjunto 
de princípios que pode ser aplicado por diversas pessoas a 
uma ampla variedade de problemas.  A essência é explorar 
diferentes possibilidades. 

Segundo Brown, um brie!ng vago ou restrito demais pode 
ser a diferença entre uma equipe entusiasmada, gerando 
ideias revolucionárias, e uma equipe entregando versões 
exaustas de ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, 
cada pessoa defende a própria especialidade técnica e o proje-
to  transforma-se em uma prolongada negociação entre os 
membros da equipe, resultando em concessões. Em uma 
equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas. 

Brown cita Linus Pauling e a!rma que, para ter uma boa 
ideia, é preciso ter muitas ideias. Para enfatizar, lembra o escri-
tor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava 
a parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias 
mais queridas”. O autor sentencia que, para colher o poder do 

design thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras 
precisam cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque 
não conseguem navegar nas perigosas águas da organização 
em que são originadas do que devido à rejeição do campo.”

Foi aqui que o IPCCIC aprendeu  quanto o ambiente interfere 
na elaboração de boas ideias e nas relações otimistas. A criativi-
dade dialoga muito positivamente com espaços criativos e estes 
se apresentam como o berço do otimismo. A sede do Instituto 
recebeu melhorias visuais não só colorindo o lugar, mas criando 
ambientes aconchegantes, carinhosos, extrovertidos, pessoais, 
com mensagens explicitas de “a criativa mora neste lugar”.  

A atenção a essa demanda é tanta que, não estrutural-
mente, mas de fato, foi criado o departamento de “coisinhas” 
ou “delicadezas”. O Instituto criou um padrão de eventos que, 
nas dimensões possíveis, quando ele anuncia um lançamen-
to ou qualquer outra atividade, automaticamente promove 
uma expectativa: O que será que eles vão fazer desta vez. Em 
2013, no lançamento do livro Paisagem Cultural do Café, 
bolas de plásticos com palavras de ordem, como criatividade, 
cooperação, cidade criativa, foram soltas aleatoriamente, 
provocando integração com a plateia que, de repente, fez 
com que todos se envolvessem ativamente. Em 2014, no 
lançamento do livro Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazen-
das, o convite era uma pequena marmita, no modelo das 
usadas pelos trabalhadores nas fazendas, com bolinhos de 
chuva dentro. O carinho estava na entrega pessoal dos con-
vites. Muitos bolinhos ainda chegavam quentes.     

Do ponto de vista do design thinking, uma nova ideia 

precisa ser contada de forma cativante, se quiser que a ouçam. 
É também a partir do design thinking que o IPCCIC convencio-
nou a necessidade de se aprender a colocar o ser humano em 
primeiro lugar. A metodologia enfatiza que a diferença entre 
uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a partir do 
homem em primeiro plano. 

Daqui os pesquisadores tiraram a ideia de interagir no 
início das o!cinas sobre Patrimônio Cultural e Cidades Criativas 
realizadas em nove cidades diferentes (2015-2016). A equipe 
usou uma história popular, sobre a qual não descobriu a auto-
ria, para introduzir o tema nas palestras. Nos primeiros minutos 
das apresentações, os participantes eram convidados a montar 
um quebra-cabeça do mapa-múndi. Para tanto, eram dados 
cinco minutos. Em nenhuma o!cina alguém montou mais do 
que quatro peças. O mapa era antigo, sem nomes dos países ou 
dos continentes. Terminado o tempo, era pedido que virassem 
as peças e montassem o mapa a partir da !gura do homem. 
Nesse caso, em todas as o!cinas alguém conseguia dentro do 
prazo estipulado. Ao !nal, !cava a mensagem de que, antes de 
pensar no mundo com todas as suas complexidades, era preci-
so pensar no homem. Ou, dialogando com a história do cientis-
ta que queria salvar o mundo, os pesquisadores concluíam que, 
para salvar o mundo, era preciso salvar o homem.

Os pesquisadores utilizaram vários recursos disponibiliza-
dos pelo design thinking, desde o exercício de pensar livre-
mente, sem amarras temporais, !nanceiras, ideológicas, até 
recorrer à criatividade do desenho, dos objetos, da arte, em 
suas mais variadas formas.  Ideias rotuladas inicialmente como 

utópicas ou delírios podem muitas vezes morrer antes de se 
tornarem um grande sucesso. Rotular, contrapõe-se ao design 
thinking; pensar sem amarras, liberta a criatividade. 

No início das atividades do IPCCIC, foi necessário um amplo 
debate sobre a missão do Instituto. Do lugar da pesquisa, ele 
não seria, em nenhum momento, executivo. Era a intenção, na 
primeira fase, pois criar algo pensando na cidade, com foco na 
execução, poderia proporcionar um reducionismo de ideias, a 
partir do compromisso de ter que executá-las. O medo do 
difícil é bastante limitador. Planejar algo menor, mais barato, 
mais viável, garantiria a realização.   

Mas, em outro momento, os pesquisadores cobraram-se 
partícipes do processo de mudança, ainda que pesquisar e 
propiciar resultados sejam atos tão signi!cativos quanto 
executar. Então, o grupo optou por não fechar a caixinha. 
Alguns projetos terminariam na pesquisa, com a difusão do 
conhecimento produzido; outros seriam tocados até a 
execução. Sem amarras institucionais.  

Já no primeiro ano de atividade,  o IPCCIC tinha claro que 
sua ação estava organizada  em um desenho. Mas os primeiros 
traços foram ganhando complexidade e a soberania da 
proposta  consolidou-se com a Teoria U.  Ainda em relação ao 
design thinking, foi a partir da matriz de Formas de Crescer, 
impressa na página 151 do livro de Tim Brown, que os pesqui-
sadores do Instituto começaram a sistematizar, também em 
uma matriz, as ideias do grupo, que viriam a dar lugar à sua 
Tecnologia Social, reconhecida em 2017 pela Fundação de 
Tecnologia Social do Banco do Brasil. 

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 
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Antes mesmo da imersão do IPCCIC na Teoria U, alguns 
membros do Instituto já conheciam o design thinking. A apre-
sentação do tema  deu-se quando da busca por metodologias. 
A adesão à ferramenta que ajudava a pensar a cidade, ainda 
que não abrangente o su!ciente para se fazer como referencial 
teórico, foi importante para organizar o processo criativo em 
sintonia com a pesquisa de campo. No momento da absorção 
da Teoria U, reconhecer que os atores do Presencing Institute 
indicavam o design thinking como instrumental para a quali!-
cação da prototipagem, intensi!cou, na opinião dos membros 
do IPCCIC, a intersecção entre os dois movimentos.

Obviamente, essa correlação entre a Ideo, fundada pelo 
americano David Kelley, também criador do design thinking, e 
as referências feitas por Otto Scharmer, seja em seus livros ou 
pelas plataformas nos cursos sobre Teoria U, não segue 
aleatória.  Kelley administra a Ideo U, “uma escola on-line onde 
qualquer um pode desbloquear seu potencial criativo através 
do pensamento e colaboração de design”, conforme descrito na 
página principal do site da escola.

Essa validação que um oferece ao outro só fortalece ambas 
as ferramentas, seja a Teoria U, na sua profundidade estrutural 
e estruturante disponibilizada socialmente, ou seja, a Ideo U, na 
sua praticidade em formar cidadãos, ainda que a partir de 
relações não institucionais. 

O primeiro contato com o design thinking se deu a partir da 
leitura do livro de Tim Brown#', Ceo da Ideo. Na capa, o subtítu-

lo enfatiza tratar-se de metodologia poderosa para decretar o 
!m das velhas ideias.  Para Brown, “a resposta pode estar em 
compreender o ser humano de forma profunda, cocriar com esse 
ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda 
cedo, antes que seja tarde demais para modi!cá-las e ajustá-las”. 

O autor a!rma que ninguém quer gerir uma empresa/ci-
dade/projeto com base apenas em sentimento, intuição e inspi-
ração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico 
também pode ser perigoso. A abordagem integrada, que reside 
no centro do processo de design, sugere um “terceiro caminho”.

O design thinking é uma forma de descrever um conjunto 
de princípios que pode ser aplicado por diversas pessoas a 
uma ampla variedade de problemas.  A essência é explorar 
diferentes possibilidades. 

Segundo Brown, um brie!ng vago ou restrito demais pode 
ser a diferença entre uma equipe entusiasmada, gerando 
ideias revolucionárias, e uma equipe entregando versões 
exaustas de ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, 
cada pessoa defende a própria especialidade técnica e o proje-
to  transforma-se em uma prolongada negociação entre os 
membros da equipe, resultando em concessões. Em uma 
equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas. 

Brown cita Linus Pauling e a!rma que, para ter uma boa 
ideia, é preciso ter muitas ideias. Para enfatizar, lembra o escri-
tor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava 
a parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias 
mais queridas”. O autor sentencia que, para colher o poder do 

design thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras 
precisam cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque 
não conseguem navegar nas perigosas águas da organização 
em que são originadas do que devido à rejeição do campo.”

Foi aqui que o IPCCIC aprendeu  quanto o ambiente interfere 
na elaboração de boas ideias e nas relações otimistas. A criativi-
dade dialoga muito positivamente com espaços criativos e estes 
se apresentam como o berço do otimismo. A sede do Instituto 
recebeu melhorias visuais não só colorindo o lugar, mas criando 
ambientes aconchegantes, carinhosos, extrovertidos, pessoais, 
com mensagens explicitas de “a criativa mora neste lugar”.  

A atenção a essa demanda é tanta que, não estrutural-
mente, mas de fato, foi criado o departamento de “coisinhas” 
ou “delicadezas”. O Instituto criou um padrão de eventos que, 
nas dimensões possíveis, quando ele anuncia um lançamen-
to ou qualquer outra atividade, automaticamente promove 
uma expectativa: O que será que eles vão fazer desta vez. Em 
2013, no lançamento do livro Paisagem Cultural do Café, 
bolas de plásticos com palavras de ordem, como criatividade, 
cooperação, cidade criativa, foram soltas aleatoriamente, 
provocando integração com a plateia que, de repente, fez 
com que todos se envolvessem ativamente. Em 2014, no 
lançamento do livro Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazen-
das, o convite era uma pequena marmita, no modelo das 
usadas pelos trabalhadores nas fazendas, com bolinhos de 
chuva dentro. O carinho estava na entrega pessoal dos con-
vites. Muitos bolinhos ainda chegavam quentes.     

Do ponto de vista do design thinking, uma nova ideia 

precisa ser contada de forma cativante, se quiser que a ouçam. 
É também a partir do design thinking que o IPCCIC convencio-
nou a necessidade de se aprender a colocar o ser humano em 
primeiro lugar. A metodologia enfatiza que a diferença entre 
uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a partir do 
homem em primeiro plano. 

Daqui os pesquisadores tiraram a ideia de interagir no 
início das o!cinas sobre Patrimônio Cultural e Cidades Criativas 
realizadas em nove cidades diferentes (2015-2016). A equipe 
usou uma história popular, sobre a qual não descobriu a auto-
ria, para introduzir o tema nas palestras. Nos primeiros minutos 
das apresentações, os participantes eram convidados a montar 
um quebra-cabeça do mapa-múndi. Para tanto, eram dados 
cinco minutos. Em nenhuma o!cina alguém montou mais do 
que quatro peças. O mapa era antigo, sem nomes dos países ou 
dos continentes. Terminado o tempo, era pedido que virassem 
as peças e montassem o mapa a partir da !gura do homem. 
Nesse caso, em todas as o!cinas alguém conseguia dentro do 
prazo estipulado. Ao !nal, !cava a mensagem de que, antes de 
pensar no mundo com todas as suas complexidades, era preci-
so pensar no homem. Ou, dialogando com a história do cientis-
ta que queria salvar o mundo, os pesquisadores concluíam que, 
para salvar o mundo, era preciso salvar o homem.

Os pesquisadores utilizaram vários recursos disponibiliza-
dos pelo design thinking, desde o exercício de pensar livre-
mente, sem amarras temporais, !nanceiras, ideológicas, até 
recorrer à criatividade do desenho, dos objetos, da arte, em 
suas mais variadas formas.  Ideias rotuladas inicialmente como 

utópicas ou delírios podem muitas vezes morrer antes de se 
tornarem um grande sucesso. Rotular, contrapõe-se ao design 
thinking; pensar sem amarras, liberta a criatividade. 

No início das atividades do IPCCIC, foi necessário um amplo 
debate sobre a missão do Instituto. Do lugar da pesquisa, ele 
não seria, em nenhum momento, executivo. Era a intenção, na 
primeira fase, pois criar algo pensando na cidade, com foco na 
execução, poderia proporcionar um reducionismo de ideias, a 
partir do compromisso de ter que executá-las. O medo do 
difícil é bastante limitador. Planejar algo menor, mais barato, 
mais viável, garantiria a realização.   

Mas, em outro momento, os pesquisadores cobraram-se 
partícipes do processo de mudança, ainda que pesquisar e 
propiciar resultados sejam atos tão signi!cativos quanto 
executar. Então, o grupo optou por não fechar a caixinha. 
Alguns projetos terminariam na pesquisa, com a difusão do 
conhecimento produzido; outros seriam tocados até a 
execução. Sem amarras institucionais.  

Já no primeiro ano de atividade,  o IPCCIC tinha claro que 
sua ação estava organizada  em um desenho. Mas os primeiros 
traços foram ganhando complexidade e a soberania da 
proposta  consolidou-se com a Teoria U.  Ainda em relação ao 
design thinking, foi a partir da matriz de Formas de Crescer, 
impressa na página 151 do livro de Tim Brown, que os pesqui-
sadores do Instituto começaram a sistematizar, também em 
uma matriz, as ideias do grupo, que viriam a dar lugar à sua 
Tecnologia Social, reconhecida em 2017 pela Fundação de 
Tecnologia Social do Banco do Brasil. 

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 
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Antes mesmo da imersão do IPCCIC na Teoria U, alguns 
membros do Instituto já conheciam o design thinking. A apre-
sentação do tema  deu-se quando da busca por metodologias. 
A adesão à ferramenta que ajudava a pensar a cidade, ainda 
que não abrangente o su!ciente para se fazer como referencial 
teórico, foi importante para organizar o processo criativo em 
sintonia com a pesquisa de campo. No momento da absorção 
da Teoria U, reconhecer que os atores do Presencing Institute 
indicavam o design thinking como instrumental para a quali!-
cação da prototipagem, intensi!cou, na opinião dos membros 
do IPCCIC, a intersecção entre os dois movimentos.

Obviamente, essa correlação entre a Ideo, fundada pelo 
americano David Kelley, também criador do design thinking, e 
as referências feitas por Otto Scharmer, seja em seus livros ou 
pelas plataformas nos cursos sobre Teoria U, não segue 
aleatória.  Kelley administra a Ideo U, “uma escola on-line onde 
qualquer um pode desbloquear seu potencial criativo através 
do pensamento e colaboração de design”, conforme descrito na 
página principal do site da escola.

Essa validação que um oferece ao outro só fortalece ambas 
as ferramentas, seja a Teoria U, na sua profundidade estrutural 
e estruturante disponibilizada socialmente, ou seja, a Ideo U, na 
sua praticidade em formar cidadãos, ainda que a partir de 
relações não institucionais. 

O primeiro contato com o design thinking se deu a partir da 
leitura do livro de Tim Brown#', Ceo da Ideo. Na capa, o subtítu-

lo enfatiza tratar-se de metodologia poderosa para decretar o 
!m das velhas ideias.  Para Brown, “a resposta pode estar em 
compreender o ser humano de forma profunda, cocriar com esse 
ser humano as soluções e experimentar essas soluções ainda 
cedo, antes que seja tarde demais para modi!cá-las e ajustá-las”. 

O autor a!rma que ninguém quer gerir uma empresa/ci-
dade/projeto com base apenas em sentimento, intuição e inspi-
ração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico 
também pode ser perigoso. A abordagem integrada, que reside 
no centro do processo de design, sugere um “terceiro caminho”.

O design thinking é uma forma de descrever um conjunto 
de princípios que pode ser aplicado por diversas pessoas a 
uma ampla variedade de problemas.  A essência é explorar 
diferentes possibilidades. 

Segundo Brown, um brie!ng vago ou restrito demais pode 
ser a diferença entre uma equipe entusiasmada, gerando 
ideias revolucionárias, e uma equipe entregando versões 
exaustas de ideias existentes. Numa equipe multidisciplinar, 
cada pessoa defende a própria especialidade técnica e o proje-
to  transforma-se em uma prolongada negociação entre os 
membros da equipe, resultando em concessões. Em uma 
equipe transdisciplinar, todos se sentem donos das ideias e 
assumem a responsabilidade por elas. 

Brown cita Linus Pauling e a!rma que, para ter uma boa 
ideia, é preciso ter muitas ideias. Para enfatizar, lembra o escri-
tor William Faulkner que, questionado sobre o que considerava 
a parte mais difícil de escrever, respondeu: “Matar suas ideias 
mais queridas”. O autor sentencia que, para colher o poder do 

design thinking, indivíduos, equipes e organizações inteiras 
precisam cultivar o otimismo. “Mais boas ideias morrem porque 
não conseguem navegar nas perigosas águas da organização 
em que são originadas do que devido à rejeição do campo.”

Foi aqui que o IPCCIC aprendeu  quanto o ambiente interfere 
na elaboração de boas ideias e nas relações otimistas. A criativi-
dade dialoga muito positivamente com espaços criativos e estes 
se apresentam como o berço do otimismo. A sede do Instituto 
recebeu melhorias visuais não só colorindo o lugar, mas criando 
ambientes aconchegantes, carinhosos, extrovertidos, pessoais, 
com mensagens explicitas de “a criativa mora neste lugar”.  

A atenção a essa demanda é tanta que, não estrutural-
mente, mas de fato, foi criado o departamento de “coisinhas” 
ou “delicadezas”. O Instituto criou um padrão de eventos que, 
nas dimensões possíveis, quando ele anuncia um lançamen-
to ou qualquer outra atividade, automaticamente promove 
uma expectativa: O que será que eles vão fazer desta vez. Em 
2013, no lançamento do livro Paisagem Cultural do Café, 
bolas de plásticos com palavras de ordem, como criatividade, 
cooperação, cidade criativa, foram soltas aleatoriamente, 
provocando integração com a plateia que, de repente, fez 
com que todos se envolvessem ativamente. Em 2014, no 
lançamento do livro Memórias dos Cafezais: A Vida nas Fazen-
das, o convite era uma pequena marmita, no modelo das 
usadas pelos trabalhadores nas fazendas, com bolinhos de 
chuva dentro. O carinho estava na entrega pessoal dos con-
vites. Muitos bolinhos ainda chegavam quentes.     

Do ponto de vista do design thinking, uma nova ideia 

precisa ser contada de forma cativante, se quiser que a ouçam. 
É também a partir do design thinking que o IPCCIC convencio-
nou a necessidade de se aprender a colocar o ser humano em 
primeiro lugar. A metodologia enfatiza que a diferença entre 
uma boa ideia e uma ideia nada boa está em criar a partir do 
homem em primeiro plano. 

Daqui os pesquisadores tiraram a ideia de interagir no 
início das o!cinas sobre Patrimônio Cultural e Cidades Criativas 
realizadas em nove cidades diferentes (2015-2016). A equipe 
usou uma história popular, sobre a qual não descobriu a auto-
ria, para introduzir o tema nas palestras. Nos primeiros minutos 
das apresentações, os participantes eram convidados a montar 
um quebra-cabeça do mapa-múndi. Para tanto, eram dados 
cinco minutos. Em nenhuma o!cina alguém montou mais do 
que quatro peças. O mapa era antigo, sem nomes dos países ou 
dos continentes. Terminado o tempo, era pedido que virassem 
as peças e montassem o mapa a partir da !gura do homem. 
Nesse caso, em todas as o!cinas alguém conseguia dentro do 
prazo estipulado. Ao !nal, !cava a mensagem de que, antes de 
pensar no mundo com todas as suas complexidades, era preci-
so pensar no homem. Ou, dialogando com a história do cientis-
ta que queria salvar o mundo, os pesquisadores concluíam que, 
para salvar o mundo, era preciso salvar o homem.

Os pesquisadores utilizaram vários recursos disponibiliza-
dos pelo design thinking, desde o exercício de pensar livre-
mente, sem amarras temporais, !nanceiras, ideológicas, até 
recorrer à criatividade do desenho, dos objetos, da arte, em 
suas mais variadas formas.  Ideias rotuladas inicialmente como 

utópicas ou delírios podem muitas vezes morrer antes de se 
tornarem um grande sucesso. Rotular, contrapõe-se ao design 
thinking; pensar sem amarras, liberta a criatividade. 

No início das atividades do IPCCIC, foi necessário um amplo 
debate sobre a missão do Instituto. Do lugar da pesquisa, ele 
não seria, em nenhum momento, executivo. Era a intenção, na 
primeira fase, pois criar algo pensando na cidade, com foco na 
execução, poderia proporcionar um reducionismo de ideias, a 
partir do compromisso de ter que executá-las. O medo do 
difícil é bastante limitador. Planejar algo menor, mais barato, 
mais viável, garantiria a realização.   

Mas, em outro momento, os pesquisadores cobraram-se 
partícipes do processo de mudança, ainda que pesquisar e 
propiciar resultados sejam atos tão signi!cativos quanto 
executar. Então, o grupo optou por não fechar a caixinha. 
Alguns projetos terminariam na pesquisa, com a difusão do 
conhecimento produzido; outros seriam tocados até a 
execução. Sem amarras institucionais.  

Já no primeiro ano de atividade,  o IPCCIC tinha claro que 
sua ação estava organizada  em um desenho. Mas os primeiros 
traços foram ganhando complexidade e a soberania da 
proposta  consolidou-se com a Teoria U.  Ainda em relação ao 
design thinking, foi a partir da matriz de Formas de Crescer, 
impressa na página 151 do livro de Tim Brown, que os pesqui-
sadores do Instituto começaram a sistematizar, também em 
uma matriz, as ideias do grupo, que viriam a dar lugar à sua 
Tecnologia Social, reconhecida em 2017 pela Fundação de 
Tecnologia Social do Banco do Brasil. 

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 


