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PARTE 2 

TECNOLOGIA SOCIAL DO IPCCIC: 
CONSTRUÇÃO E ESTUDOS DE CASO
7.Tecnologia Social vista e revista

O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas 
resulta de um processo de transformações. Nas décadas de 
1960 e 1970, falava-se em Tecnologia Apropriada (TA). Para o 
professor da Universidade de Campinas (Unicamp),  Renato 
Dagnino!", o seu berço seria a Índia do século XIX, onde “o 
pensamento de reformadores daquela sociedade estava 
voltado para a reabilitação das tecnologias tradicionais, prati-
cadas 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 dessa prática.

Em alguns casos, o conceito derivou e, em outros, ganhou 
novas de#nições, que iam surgindo originárias de movimen-
tos próximos, paralelos, ou até mesmo distantes: Tecnologia 
Utópica, Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), 

em atividade no Brasil desde 2001, foi principalmente no 
diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação, que nasceu a percepção da 
TS como um conceito que poderia de#nir práticas de inter-
venção social que se destacam pelo êxito na melhoria das 
condições de vida da população, construindo soluções partici-
pativas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são 
aplicadas.

O ITS!! de#ne 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”. Ao apresentar quais são os princípios, os 
parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS 
sistematiza o percurso a ser cumprido pelos atores dessa área, 
desde o momento da elaboração de metodologias até as 
propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identi#cou. Isso signi#-
ca que, no início das atividades do Instituto, o conceito de 
Tecnologia Social não fazia parte da base teórica referencial do 
grupo. Somente dois anos após sua criação, as relações foram 
estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elabora-
do. Em síntese, o que o IPCCIC faz é diagnosticar as potenciali-
dades das cidades, com base nas identidades culturais e 
conceber propostas de ação para a localidade pesquisada. Faz 

isso utilizando a Teoria U. Não raramente, percorre a jornada 
mais de uma vez, dividindo o percurso por temas. Ao #nal, o 
que se tem é a Tecnologia Social criada para a gestão de cidades 
criativas e humanas. A identi#cação de TS e não de Trajeto do U, 
se dá pela sistematização feita pelo grupo, que acrescentou o 
seu próprio referencial teórico.

A TS do Instituto compreende a elaboração de cinco cader-
nos, que articulam cinco movimentos, sendo possível o trajeto 
do U, em cada um deles, mas todo o processo está correlaciona-
do ao movimento do U como um todo. Ou seja, os cinco cader-
nos  apresentam-se como material de devolutiva, entrega de 
resultados, entretanto, cada um corresponde a momentos de 
parada do trajeto do U. 

Dentro dessa lógica da metamorfose do aprendizado, a 
Tecnologia Social do IPCCIC transitou. Em setembro de 2016, 
quando o Instituto entregou o projeto de cidade para o 
município de Ribeirão Preto, a TS já tinha incorporado o 
conceito de Cidade Humana, criado ao longo do trajeto do U, 
especi#camente para avaliar o trabalho do grupo e seus resul-
tados. Na apresentação em vídeo para difundir as propostas do 
Instituto, houve um momento, um ouvindo o outro, em que, 
operando o “ouvir gerativo”, pareceu um estourar de bolha. De 
repente, o grupo se mexeu, desconfortável em colocar todas as 
produções pensadas para o projeto de cidade, abaixo do 
conceito de Cidade Criativa. Era muito mais do que isso. 

O vídeo em questão utiliza desenhos infantis e convida o 
expectador a lembrar como as crianças desenham, sugerindo 
que muita coisa mudou, mas as crianças do passado e as de 

hoje desenham casas, pessoas, árvores do mesmo jeito. No #nal 
da apresentação de dois minutos, a emoção tinha tomado 
conta da sala e aquela oferta era mais do que criativa, era 
humana. Ali o grupo transitou. Ao concluir que quem não tem 
onde morar não pode ser criativo; que o pai que não tem 
trabalho, nem renda, não consegue ser criativo; que uma 
cidade que tem o seu meio ambiente ameaçado, não pode ser 
criativa; o projeto de Cidade Criativa passou a ser, para o grupo, 
um projeto importante, necessário, mas de passagem para uma 
Cidade Humana. 

Desta forma, a Cidade Criativa pensada a partir do trinômio: 
inovação, conectividade e cultura, de#nida pela economista 
Ana Carla Fonseca dos Reis!$ em suas várias obras,  como “o 
lugar que promove o seu desenvolvimento visando à qualidade 
de vida da sua população e à articulação de novos arranjos de 
governança, tendo como mola propulsora a criatividade, que 
abre as portas para novas soluções, pro#ssões e propostas de 
planejamento urbano, que deve ser capaz de inovar em varia-
das dimensões: a cientí#ca e a tecnológica, a econômica, a 
ambiental e a social”, seguiu na pauta do IPCCIC, como sua base 
de atuação, mas o grupo passou a se hospedar em outra plata-
forma de conhecimento, que foi chamada de Cidade Humana.

O debate que se seguiu precisou formalizar este novo 
conceito, pois o colegiado passou a defender projetos de 
gestão a partir das identidades, representadas na diversidade 
das expressões culturais, como o caminho para a transfor-
mação da cidade-mercadoria, diagnosticada lá na pesquisa A 
Equação de Tudo, na qual predomina o interesse do capital, 
em Cidade Humana, que coloca o ser humano em primeiro 
lugar.

O reconhecimento e a valorização das identidades, como 
abordagem endógena, tornou-se o meio para evitar que as 
cidades continuem a ser construídas a partir, exclusivamente, 
dos interesses do capital e em detrimento das pessoas. Esse 
estreito relacionamento entre o capital e os processos de 
construção dos centros urbanos, interdita a efetivação do 
direito à cidade, impedindo que o ser humano seja a priori-
dade, o protagonista do local construído por ele.

O grupo avançou e organizou a sua própria proposta de 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões (Fig. 2) são consideradas 
essenciais para a construção de lugares criativos:

(1) Decisões devem ser tomadas a partir do ser humano,
      não das instituições; 
(2) Relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade
      precisam ser construídas;
(3) Promoção da vida em comunidade; 
(4) Transformação do morador-usuário em cidadão
      cocriador; 
(5) Relações entre o ser humano e o ambiente devem 
      ser religadas como caminho para a sustentabilidade;

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

!". DAGNINO, Renato. A relação pesquisa-produção: em busca de um 
enfoque alternativo. In: SANTOS, Lucy Woelner dos et al. (Orgs.). Ciência, 
tecnologia e sociedade: o desa#o da integração. Londrina: Iapar, 2002
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O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas 
resulta de um processo de transformações. Nas décadas de 
1960 e 1970, falava-se em Tecnologia Apropriada (TA). Para o 
professor da Universidade de Campinas (Unicamp),  Renato 
Dagnino!", o seu berço seria a Índia do século XIX, onde “o 
pensamento de reformadores daquela sociedade estava 
voltado para a reabilitação das tecnologias tradicionais, prati-
cadas 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 dessa prática.

Em alguns casos, o conceito derivou e, em outros, ganhou 
novas de#nições, que iam surgindo originárias de movimen-
tos próximos, paralelos, ou até mesmo distantes: Tecnologia 
Utópica, Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), 

em atividade no Brasil desde 2001, foi principalmente no 
diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação, que nasceu a percepção da 
TS como um conceito que poderia de#nir práticas de inter-
venção social que se destacam pelo êxito na melhoria das 
condições de vida da população, construindo soluções partici-
pativas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são 
aplicadas.

O ITS!! de#ne 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”. Ao apresentar quais são os princípios, os 
parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS 
sistematiza o percurso a ser cumprido pelos atores dessa área, 
desde o momento da elaboração de metodologias até as 
propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identi#cou. Isso signi#-
ca que, no início das atividades do Instituto, o conceito de 
Tecnologia Social não fazia parte da base teórica referencial do 
grupo. Somente dois anos após sua criação, as relações foram 
estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elabora-
do. Em síntese, o que o IPCCIC faz é diagnosticar as potenciali-
dades das cidades, com base nas identidades culturais e 
conceber propostas de ação para a localidade pesquisada. Faz 

isso utilizando a Teoria U. Não raramente, percorre a jornada 
mais de uma vez, dividindo o percurso por temas. Ao #nal, o 
que se tem é a Tecnologia Social criada para a gestão de cidades 
criativas e humanas. A identi#cação de TS e não de Trajeto do U, 
se dá pela sistematização feita pelo grupo, que acrescentou o 
seu próprio referencial teórico.

A TS do Instituto compreende a elaboração de cinco cader-
nos, que articulam cinco movimentos, sendo possível o trajeto 
do U, em cada um deles, mas todo o processo está correlaciona-
do ao movimento do U como um todo. Ou seja, os cinco cader-
nos  apresentam-se como material de devolutiva, entrega de 
resultados, entretanto, cada um corresponde a momentos de 
parada do trajeto do U. 

Dentro dessa lógica da metamorfose do aprendizado, a 
Tecnologia Social do IPCCIC transitou. Em setembro de 2016, 
quando o Instituto entregou o projeto de cidade para o 
município de Ribeirão Preto, a TS já tinha incorporado o 
conceito de Cidade Humana, criado ao longo do trajeto do U, 
especi#camente para avaliar o trabalho do grupo e seus resul-
tados. Na apresentação em vídeo para difundir as propostas do 
Instituto, houve um momento, um ouvindo o outro, em que, 
operando o “ouvir gerativo”, pareceu um estourar de bolha. De 
repente, o grupo se mexeu, desconfortável em colocar todas as 
produções pensadas para o projeto de cidade, abaixo do 
conceito de Cidade Criativa. Era muito mais do que isso. 

O vídeo em questão utiliza desenhos infantis e convida o 
expectador a lembrar como as crianças desenham, sugerindo 
que muita coisa mudou, mas as crianças do passado e as de 

hoje desenham casas, pessoas, árvores do mesmo jeito. No #nal 
da apresentação de dois minutos, a emoção tinha tomado 
conta da sala e aquela oferta era mais do que criativa, era 
humana. Ali o grupo transitou. Ao concluir que quem não tem 
onde morar não pode ser criativo; que o pai que não tem 
trabalho, nem renda, não consegue ser criativo; que uma 
cidade que tem o seu meio ambiente ameaçado, não pode ser 
criativa; o projeto de Cidade Criativa passou a ser, para o grupo, 
um projeto importante, necessário, mas de passagem para uma 
Cidade Humana. 

Desta forma, a Cidade Criativa pensada a partir do trinômio: 
inovação, conectividade e cultura, de#nida pela economista 
Ana Carla Fonseca dos Reis!$ em suas várias obras,  como “o 
lugar que promove o seu desenvolvimento visando à qualidade 
de vida da sua população e à articulação de novos arranjos de 
governança, tendo como mola propulsora a criatividade, que 
abre as portas para novas soluções, pro#ssões e propostas de 
planejamento urbano, que deve ser capaz de inovar em varia-
das dimensões: a cientí#ca e a tecnológica, a econômica, a 
ambiental e a social”, seguiu na pauta do IPCCIC, como sua base 
de atuação, mas o grupo passou a se hospedar em outra plata-
forma de conhecimento, que foi chamada de Cidade Humana.

O debate que se seguiu precisou formalizar este novo 
conceito, pois o colegiado passou a defender projetos de 
gestão a partir das identidades, representadas na diversidade 
das expressões culturais, como o caminho para a transfor-
mação da cidade-mercadoria, diagnosticada lá na pesquisa A 
Equação de Tudo, na qual predomina o interesse do capital, 
em Cidade Humana, que coloca o ser humano em primeiro 
lugar.

O reconhecimento e a valorização das identidades, como 
abordagem endógena, tornou-se o meio para evitar que as 
cidades continuem a ser construídas a partir, exclusivamente, 
dos interesses do capital e em detrimento das pessoas. Esse 
estreito relacionamento entre o capital e os processos de 
construção dos centros urbanos, interdita a efetivação do 
direito à cidade, impedindo que o ser humano seja a priori-
dade, o protagonista do local construído por ele.

O grupo avançou e organizou a sua própria proposta de 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões (Fig. 2) são consideradas 
essenciais para a construção de lugares criativos:

(1) Decisões devem ser tomadas a partir do ser humano,
      não das instituições; 
(2) Relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade
      precisam ser construídas;
(3) Promoção da vida em comunidade; 
(4) Transformação do morador-usuário em cidadão
      cocriador; 
(5) Relações entre o ser humano e o ambiente devem 
      ser religadas como caminho para a sustentabilidade;

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

!!. ITS. Instituto de Tecnologia Social. Tecnologia Social no Brasil. Caderno 
de Debates. São Paulo, 2004.
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O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas 
resulta de um processo de transformações. Nas décadas de 
1960 e 1970, falava-se em Tecnologia Apropriada (TA). Para o 
professor da Universidade de Campinas (Unicamp),  Renato 
Dagnino!", o seu berço seria a Índia do século XIX, onde “o 
pensamento de reformadores daquela sociedade estava 
voltado para a reabilitação das tecnologias tradicionais, prati-
cadas 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 dessa prática.

Em alguns casos, o conceito derivou e, em outros, ganhou 
novas de#nições, que iam surgindo originárias de movimen-
tos próximos, paralelos, ou até mesmo distantes: Tecnologia 
Utópica, Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), 

em atividade no Brasil desde 2001, foi principalmente no 
diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação, que nasceu a percepção da 
TS como um conceito que poderia de#nir práticas de inter-
venção social que se destacam pelo êxito na melhoria das 
condições de vida da população, construindo soluções partici-
pativas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são 
aplicadas.

O ITS!! de#ne 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”. Ao apresentar quais são os princípios, os 
parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS 
sistematiza o percurso a ser cumprido pelos atores dessa área, 
desde o momento da elaboração de metodologias até as 
propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identi#cou. Isso signi#-
ca que, no início das atividades do Instituto, o conceito de 
Tecnologia Social não fazia parte da base teórica referencial do 
grupo. Somente dois anos após sua criação, as relações foram 
estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elabora-
do. Em síntese, o que o IPCCIC faz é diagnosticar as potenciali-
dades das cidades, com base nas identidades culturais e 
conceber propostas de ação para a localidade pesquisada. Faz 

isso utilizando a Teoria U. Não raramente, percorre a jornada 
mais de uma vez, dividindo o percurso por temas. Ao #nal, o 
que se tem é a Tecnologia Social criada para a gestão de cidades 
criativas e humanas. A identi#cação de TS e não de Trajeto do U, 
se dá pela sistematização feita pelo grupo, que acrescentou o 
seu próprio referencial teórico.

A TS do Instituto compreende a elaboração de cinco cader-
nos, que articulam cinco movimentos, sendo possível o trajeto 
do U, em cada um deles, mas todo o processo está correlaciona-
do ao movimento do U como um todo. Ou seja, os cinco cader-
nos  apresentam-se como material de devolutiva, entrega de 
resultados, entretanto, cada um corresponde a momentos de 
parada do trajeto do U. 

Dentro dessa lógica da metamorfose do aprendizado, a 
Tecnologia Social do IPCCIC transitou. Em setembro de 2016, 
quando o Instituto entregou o projeto de cidade para o 
município de Ribeirão Preto, a TS já tinha incorporado o 
conceito de Cidade Humana, criado ao longo do trajeto do U, 
especi#camente para avaliar o trabalho do grupo e seus resul-
tados. Na apresentação em vídeo para difundir as propostas do 
Instituto, houve um momento, um ouvindo o outro, em que, 
operando o “ouvir gerativo”, pareceu um estourar de bolha. De 
repente, o grupo se mexeu, desconfortável em colocar todas as 
produções pensadas para o projeto de cidade, abaixo do 
conceito de Cidade Criativa. Era muito mais do que isso. 

O vídeo em questão utiliza desenhos infantis e convida o 
expectador a lembrar como as crianças desenham, sugerindo 
que muita coisa mudou, mas as crianças do passado e as de 

hoje desenham casas, pessoas, árvores do mesmo jeito. No #nal 
da apresentação de dois minutos, a emoção tinha tomado 
conta da sala e aquela oferta era mais do que criativa, era 
humana. Ali o grupo transitou. Ao concluir que quem não tem 
onde morar não pode ser criativo; que o pai que não tem 
trabalho, nem renda, não consegue ser criativo; que uma 
cidade que tem o seu meio ambiente ameaçado, não pode ser 
criativa; o projeto de Cidade Criativa passou a ser, para o grupo, 
um projeto importante, necessário, mas de passagem para uma 
Cidade Humana. 

Desta forma, a Cidade Criativa pensada a partir do trinômio: 
inovação, conectividade e cultura, de#nida pela economista 
Ana Carla Fonseca dos Reis!$ em suas várias obras,  como “o 
lugar que promove o seu desenvolvimento visando à qualidade 
de vida da sua população e à articulação de novos arranjos de 
governança, tendo como mola propulsora a criatividade, que 
abre as portas para novas soluções, pro#ssões e propostas de 
planejamento urbano, que deve ser capaz de inovar em varia-
das dimensões: a cientí#ca e a tecnológica, a econômica, a 
ambiental e a social”, seguiu na pauta do IPCCIC, como sua base 
de atuação, mas o grupo passou a se hospedar em outra plata-
forma de conhecimento, que foi chamada de Cidade Humana.

O debate que se seguiu precisou formalizar este novo 
conceito, pois o colegiado passou a defender projetos de 
gestão a partir das identidades, representadas na diversidade 
das expressões culturais, como o caminho para a transfor-
mação da cidade-mercadoria, diagnosticada lá na pesquisa A 
Equação de Tudo, na qual predomina o interesse do capital, 
em Cidade Humana, que coloca o ser humano em primeiro 
lugar.

O reconhecimento e a valorização das identidades, como 
abordagem endógena, tornou-se o meio para evitar que as 
cidades continuem a ser construídas a partir, exclusivamente, 
dos interesses do capital e em detrimento das pessoas. Esse 
estreito relacionamento entre o capital e os processos de 
construção dos centros urbanos, interdita a efetivação do 
direito à cidade, impedindo que o ser humano seja a priori-
dade, o protagonista do local construído por ele.

O grupo avançou e organizou a sua própria proposta de 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões (Fig. 2) são consideradas 
essenciais para a construção de lugares criativos:

(1) Decisões devem ser tomadas a partir do ser humano,
      não das instituições; 
(2) Relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade
      precisam ser construídas;
(3) Promoção da vida em comunidade; 
(4) Transformação do morador-usuário em cidadão
      cocriador; 
(5) Relações entre o ser humano e o ambiente devem 
      ser religadas como caminho para a sustentabilidade;

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 
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O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas 
resulta de um processo de transformações. Nas décadas de 
1960 e 1970, falava-se em Tecnologia Apropriada (TA). Para o 
professor da Universidade de Campinas (Unicamp),  Renato 
Dagnino!", o seu berço seria a Índia do século XIX, onde “o 
pensamento de reformadores daquela sociedade estava 
voltado para a reabilitação das tecnologias tradicionais, prati-
cadas 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 dessa prática.

Em alguns casos, o conceito derivou e, em outros, ganhou 
novas de#nições, que iam surgindo originárias de movimen-
tos próximos, paralelos, ou até mesmo distantes: Tecnologia 
Utópica, Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), 

em atividade no Brasil desde 2001, foi principalmente no 
diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação, que nasceu a percepção da 
TS como um conceito que poderia de#nir práticas de inter-
venção social que se destacam pelo êxito na melhoria das 
condições de vida da população, construindo soluções partici-
pativas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são 
aplicadas.

O ITS!! de#ne 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”. Ao apresentar quais são os princípios, os 
parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS 
sistematiza o percurso a ser cumprido pelos atores dessa área, 
desde o momento da elaboração de metodologias até as 
propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identi#cou. Isso signi#-
ca que, no início das atividades do Instituto, o conceito de 
Tecnologia Social não fazia parte da base teórica referencial do 
grupo. Somente dois anos após sua criação, as relações foram 
estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elabora-
do. Em síntese, o que o IPCCIC faz é diagnosticar as potenciali-
dades das cidades, com base nas identidades culturais e 
conceber propostas de ação para a localidade pesquisada. Faz 

isso utilizando a Teoria U. Não raramente, percorre a jornada 
mais de uma vez, dividindo o percurso por temas. Ao #nal, o 
que se tem é a Tecnologia Social criada para a gestão de cidades 
criativas e humanas. A identi#cação de TS e não de Trajeto do U, 
se dá pela sistematização feita pelo grupo, que acrescentou o 
seu próprio referencial teórico.

A TS do Instituto compreende a elaboração de cinco cader-
nos, que articulam cinco movimentos, sendo possível o trajeto 
do U, em cada um deles, mas todo o processo está correlaciona-
do ao movimento do U como um todo. Ou seja, os cinco cader-
nos  apresentam-se como material de devolutiva, entrega de 
resultados, entretanto, cada um corresponde a momentos de 
parada do trajeto do U. 

Dentro dessa lógica da metamorfose do aprendizado, a 
Tecnologia Social do IPCCIC transitou. Em setembro de 2016, 
quando o Instituto entregou o projeto de cidade para o 
município de Ribeirão Preto, a TS já tinha incorporado o 
conceito de Cidade Humana, criado ao longo do trajeto do U, 
especi#camente para avaliar o trabalho do grupo e seus resul-
tados. Na apresentação em vídeo para difundir as propostas do 
Instituto, houve um momento, um ouvindo o outro, em que, 
operando o “ouvir gerativo”, pareceu um estourar de bolha. De 
repente, o grupo se mexeu, desconfortável em colocar todas as 
produções pensadas para o projeto de cidade, abaixo do 
conceito de Cidade Criativa. Era muito mais do que isso. 

O vídeo em questão utiliza desenhos infantis e convida o 
expectador a lembrar como as crianças desenham, sugerindo 
que muita coisa mudou, mas as crianças do passado e as de 

hoje desenham casas, pessoas, árvores do mesmo jeito. No #nal 
da apresentação de dois minutos, a emoção tinha tomado 
conta da sala e aquela oferta era mais do que criativa, era 
humana. Ali o grupo transitou. Ao concluir que quem não tem 
onde morar não pode ser criativo; que o pai que não tem 
trabalho, nem renda, não consegue ser criativo; que uma 
cidade que tem o seu meio ambiente ameaçado, não pode ser 
criativa; o projeto de Cidade Criativa passou a ser, para o grupo, 
um projeto importante, necessário, mas de passagem para uma 
Cidade Humana. 

Desta forma, a Cidade Criativa pensada a partir do trinômio: 
inovação, conectividade e cultura, de#nida pela economista 
Ana Carla Fonseca dos Reis!$ em suas várias obras,  como “o 
lugar que promove o seu desenvolvimento visando à qualidade 
de vida da sua população e à articulação de novos arranjos de 
governança, tendo como mola propulsora a criatividade, que 
abre as portas para novas soluções, pro#ssões e propostas de 
planejamento urbano, que deve ser capaz de inovar em varia-
das dimensões: a cientí#ca e a tecnológica, a econômica, a 
ambiental e a social”, seguiu na pauta do IPCCIC, como sua base 
de atuação, mas o grupo passou a se hospedar em outra plata-
forma de conhecimento, que foi chamada de Cidade Humana.

O debate que se seguiu precisou formalizar este novo 
conceito, pois o colegiado passou a defender projetos de 
gestão a partir das identidades, representadas na diversidade 
das expressões culturais, como o caminho para a transfor-
mação da cidade-mercadoria, diagnosticada lá na pesquisa A 
Equação de Tudo, na qual predomina o interesse do capital, 
em Cidade Humana, que coloca o ser humano em primeiro 
lugar.

O reconhecimento e a valorização das identidades, como 
abordagem endógena, tornou-se o meio para evitar que as 
cidades continuem a ser construídas a partir, exclusivamente, 
dos interesses do capital e em detrimento das pessoas. Esse 
estreito relacionamento entre o capital e os processos de 
construção dos centros urbanos, interdita a efetivação do 
direito à cidade, impedindo que o ser humano seja a priori-
dade, o protagonista do local construído por ele.

O grupo avançou e organizou a sua própria proposta de 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões (Fig. 2) são consideradas 
essenciais para a construção de lugares criativos:

(1) Decisões devem ser tomadas a partir do ser humano,
      não das instituições; 
(2) Relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade
      precisam ser construídas;
(3) Promoção da vida em comunidade; 
(4) Transformação do morador-usuário em cidadão
      cocriador; 
(5) Relações entre o ser humano e o ambiente devem 
      ser religadas como caminho para a sustentabilidade;

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

!$. REIS, Ana Carla Fonseca (Org.). Economia criativa: como estratégia de 
desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2008;
 ______. Cidades criativas – soluções inventivas – o papel da copa, das 
olimpíadas e dos museus internacionais. São Paulo: Garimpos de Soluções e 
Fundarpe,  2010;
 ______. Cidades criativas – da teoria à prática. São Paulo: Sesi-SP, 2012.
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O conceito de Tecnologia Social não nasceu em si, mas 
resulta de um processo de transformações. Nas décadas de 
1960 e 1970, falava-se em Tecnologia Apropriada (TA). Para o 
professor da Universidade de Campinas (Unicamp),  Renato 
Dagnino!", o seu berço seria a Índia do século XIX, onde “o 
pensamento de reformadores daquela sociedade estava 
voltado para a reabilitação das tecnologias tradicionais, prati-
cadas 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 dessa prática.

Em alguns casos, o conceito derivou e, em outros, ganhou 
novas de#nições, que iam surgindo originárias de movimen-
tos próximos, paralelos, ou até mesmo distantes: Tecnologia 
Utópica, Tecnologia Correta, Tecnologia Humana, entre outras. 

Para os membros do Instituto de Tecnologia Social (ITS), 

em atividade no Brasil desde 2001, foi principalmente no 
diálogo com as entidades da sociedade civil organizada e na 
observação de seu modo de ação, que nasceu a percepção da 
TS como um conceito que poderia de#nir práticas de inter-
venção social que se destacam pelo êxito na melhoria das 
condições de vida da população, construindo soluções partici-
pativas, estreitamente ligadas às realidades locais onde são 
aplicadas.

O ITS!! de#ne 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”. Ao apresentar quais são os princípios, os 
parâmetros e as implicações das Tecnologias Sociais, o ITS 
sistematiza o percurso a ser cumprido pelos atores dessa área, 
desde o momento da elaboração de metodologias até as 
propostas de ação. 

O IPCCIC primeiro realizou, depois identi#cou. Isso signi#-
ca que, no início das atividades do Instituto, o conceito de 
Tecnologia Social não fazia parte da base teórica referencial do 
grupo. Somente dois anos após sua criação, as relações foram 
estabelecidas. E, a partir de então, todo o processo foi elabora-
do. Em síntese, o que o IPCCIC faz é diagnosticar as potenciali-
dades das cidades, com base nas identidades culturais e 
conceber propostas de ação para a localidade pesquisada. Faz 

isso utilizando a Teoria U. Não raramente, percorre a jornada 
mais de uma vez, dividindo o percurso por temas. Ao #nal, o 
que se tem é a Tecnologia Social criada para a gestão de cidades 
criativas e humanas. A identi#cação de TS e não de Trajeto do U, 
se dá pela sistematização feita pelo grupo, que acrescentou o 
seu próprio referencial teórico.

A TS do Instituto compreende a elaboração de cinco cader-
nos, que articulam cinco movimentos, sendo possível o trajeto 
do U, em cada um deles, mas todo o processo está correlaciona-
do ao movimento do U como um todo. Ou seja, os cinco cader-
nos  apresentam-se como material de devolutiva, entrega de 
resultados, entretanto, cada um corresponde a momentos de 
parada do trajeto do U. 

Dentro dessa lógica da metamorfose do aprendizado, a 
Tecnologia Social do IPCCIC transitou. Em setembro de 2016, 
quando o Instituto entregou o projeto de cidade para o 
município de Ribeirão Preto, a TS já tinha incorporado o 
conceito de Cidade Humana, criado ao longo do trajeto do U, 
especi#camente para avaliar o trabalho do grupo e seus resul-
tados. Na apresentação em vídeo para difundir as propostas do 
Instituto, houve um momento, um ouvindo o outro, em que, 
operando o “ouvir gerativo”, pareceu um estourar de bolha. De 
repente, o grupo se mexeu, desconfortável em colocar todas as 
produções pensadas para o projeto de cidade, abaixo do 
conceito de Cidade Criativa. Era muito mais do que isso. 

O vídeo em questão utiliza desenhos infantis e convida o 
expectador a lembrar como as crianças desenham, sugerindo 
que muita coisa mudou, mas as crianças do passado e as de 

hoje desenham casas, pessoas, árvores do mesmo jeito. No #nal 
da apresentação de dois minutos, a emoção tinha tomado 
conta da sala e aquela oferta era mais do que criativa, era 
humana. Ali o grupo transitou. Ao concluir que quem não tem 
onde morar não pode ser criativo; que o pai que não tem 
trabalho, nem renda, não consegue ser criativo; que uma 
cidade que tem o seu meio ambiente ameaçado, não pode ser 
criativa; o projeto de Cidade Criativa passou a ser, para o grupo, 
um projeto importante, necessário, mas de passagem para uma 
Cidade Humana. 

Desta forma, a Cidade Criativa pensada a partir do trinômio: 
inovação, conectividade e cultura, de#nida pela economista 
Ana Carla Fonseca dos Reis!$ em suas várias obras,  como “o 
lugar que promove o seu desenvolvimento visando à qualidade 
de vida da sua população e à articulação de novos arranjos de 
governança, tendo como mola propulsora a criatividade, que 
abre as portas para novas soluções, pro#ssões e propostas de 
planejamento urbano, que deve ser capaz de inovar em varia-
das dimensões: a cientí#ca e a tecnológica, a econômica, a 
ambiental e a social”, seguiu na pauta do IPCCIC, como sua base 
de atuação, mas o grupo passou a se hospedar em outra plata-
forma de conhecimento, que foi chamada de Cidade Humana.

O debate que se seguiu precisou formalizar este novo 
conceito, pois o colegiado passou a defender projetos de 
gestão a partir das identidades, representadas na diversidade 
das expressões culturais, como o caminho para a transfor-
mação da cidade-mercadoria, diagnosticada lá na pesquisa A 
Equação de Tudo, na qual predomina o interesse do capital, 
em Cidade Humana, que coloca o ser humano em primeiro 
lugar.

O reconhecimento e a valorização das identidades, como 
abordagem endógena, tornou-se o meio para evitar que as 
cidades continuem a ser construídas a partir, exclusivamente, 
dos interesses do capital e em detrimento das pessoas. Esse 
estreito relacionamento entre o capital e os processos de 
construção dos centros urbanos, interdita a efetivação do 
direito à cidade, impedindo que o ser humano seja a priori-
dade, o protagonista do local construído por ele.

O grupo avançou e organizou a sua própria proposta de 
CIDADE HUMANA. Nela, seis dimensões (Fig. 2) são consideradas 
essenciais para a construção de lugares criativos:

(1) Decisões devem ser tomadas a partir do ser humano,
      não das instituições; 
(2) Relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade
      precisam ser construídas;
(3) Promoção da vida em comunidade; 
(4) Transformação do morador-usuário em cidadão
      cocriador; 
(5) Relações entre o ser humano e o ambiente devem 
      ser religadas como caminho para a sustentabilidade;

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 
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Figura 2

Fonte: Ipccic, 2016.

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Na prática, a Tecnologia Social do IPCCIC para gestão de 
cidades, se apresenta organizada nos cinco cadernos (Fig. 3) 
que seguem:

(1) Diagnóstico das referências culturais e identitárias da 
cidade (groundsource – a partir da sociedade). Esse diagnóstico 
está comprometido em fazer o download de tudo o que foi 
produzido sobre a localidade, reconhecendo outros atores, 
dialogando com a população, buscando fazer visível o que está 
invisível aos olhos dos gestores, conforme sugerem os estudos 
do Laboratório Cidade do Futuro, de ETH, de Zurique. Realiza 
um mergulho com a atenção voltada para ver o que está 
abaixo do iceberg, sem tratar os problemas em silos, mas 
correlacionados: saúde, educação, economia, infraestrutura. 
Esse percurso foi inspirado na experiência do Inventário Nacio-
nal de Referências Culturais (INRC), do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), anteriormente utilizado 
pelos integrantes do IPCCIC, mas adequado às necessidades 
do grupo, que vão além do diagnóstico do patrimônio, e 
avançam para a compreensão das relações mantidas entre as 
referências culturais, os grupos para as quais elas signi#cam e a 
cidade; 

(2) Relatório de potencialidades/possibilidades, com 
destaque para as diretrizes urbanas/ambientais e culturais. No 
caso de Ribeirão Preto, uma cidade com quase 700 mil habi-
tantes; considerando o tempo dedicado à jornada da Teoria U, 
o grupo introduziu, nessa fase, a aplicação da Matriz SWOT, mas 
não necessariamente precisa ser feita. O instrumento 
disponibilizado pela economia  mostrou-se complementar, em 

detrimento da abrangência de problemas inicialmente diag-
nosticados e por gerar um banco de dados comum a outros 
pro#ssionais da área. Essa fase corresponde ao momento de  
perguntar o que é preciso “deixar ir” para poder “deixar vir” o 
que for necessário para operar a mudança anteriormente 
prospectada;    

(3) Elaboração de conjunto de projetos para dinamizar as 
referidas potencialidades a partir da Economia Criativa, da 
Cultura e suas cadeias produtivas, da Economia Cidadã (inseri-
da depois de uma descida do U feita durante a preparação do 
grupo para apresentar-se em um seminário na cidade de Santo 
Antonio da Alegria); do Empreendedorismo Social; e na 
formação do cidadão cocriador de seu lugar. Na base dessa 
fase, está programado o uso da ferramenta da prototipagem 
para criar propostas. Trata-se de uma sistematização do 
modelo de pensar ideias organizadas na metodologia do 
design thinking, como já apresentado; 

(4) Nessa fase, a partir da adesão de outros interlocutores, é 
o momento de cristalizar o que foi organizado no caderno 
anterior, podendo validar ou readequar a partir das novas 
contribuições. Na estrutura de gestão proposta pelo IPCCIC, 
nesse momento, deve acontecer o fomento para a criação de 
redes de cooperação para a realização do item 4 (stakeholders). 
Essa prática surge já como materialidade física das fases anteri-
ores e dá o suporte para a implantação dos projetos; e, 

(5) Avaliação com indicadores especialmente criados no 
início das cinco etapas.

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 
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Na prática, a Tecnologia Social do IPCCIC para gestão de 
cidades, se apresenta organizada nos cinco cadernos (Fig. 3) 
que seguem:

(1) Diagnóstico das referências culturais e identitárias da 
cidade (groundsource – a partir da sociedade). Esse diagnóstico 
está comprometido em fazer o download de tudo o que foi 
produzido sobre a localidade, reconhecendo outros atores, 
dialogando com a população, buscando fazer visível o que está 
invisível aos olhos dos gestores, conforme sugerem os estudos 
do Laboratório Cidade do Futuro, de ETH, de Zurique. Realiza 
um mergulho com a atenção voltada para ver o que está 
abaixo do iceberg, sem tratar os problemas em silos, mas 
correlacionados: saúde, educação, economia, infraestrutura. 
Esse percurso foi inspirado na experiência do Inventário Nacio-
nal de Referências Culturais (INRC), do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), anteriormente utilizado 
pelos integrantes do IPCCIC, mas adequado às necessidades 
do grupo, que vão além do diagnóstico do patrimônio, e 
avançam para a compreensão das relações mantidas entre as 
referências culturais, os grupos para as quais elas signi#cam e a 
cidade; 

(2) Relatório de potencialidades/possibilidades, com 
destaque para as diretrizes urbanas/ambientais e culturais. No 
caso de Ribeirão Preto, uma cidade com quase 700 mil habi-
tantes; considerando o tempo dedicado à jornada da Teoria U, 
o grupo introduziu, nessa fase, a aplicação da Matriz SWOT, mas 
não necessariamente precisa ser feita. O instrumento 
disponibilizado pela economia  mostrou-se complementar, em 

detrimento da abrangência de problemas inicialmente diag-
nosticados e por gerar um banco de dados comum a outros 
pro#ssionais da área. Essa fase corresponde ao momento de  
perguntar o que é preciso “deixar ir” para poder “deixar vir” o 
que for necessário para operar a mudança anteriormente 
prospectada;    

(3) Elaboração de conjunto de projetos para dinamizar as 
referidas potencialidades a partir da Economia Criativa, da 
Cultura e suas cadeias produtivas, da Economia Cidadã (inseri-
da depois de uma descida do U feita durante a preparação do 
grupo para apresentar-se em um seminário na cidade de Santo 
Antonio da Alegria); do Empreendedorismo Social; e na 
formação do cidadão cocriador de seu lugar. Na base dessa 
fase, está programado o uso da ferramenta da prototipagem 
para criar propostas. Trata-se de uma sistematização do 
modelo de pensar ideias organizadas na metodologia do 
design thinking, como já apresentado; 

(4) Nessa fase, a partir da adesão de outros interlocutores, é 
o momento de cristalizar o que foi organizado no caderno 
anterior, podendo validar ou readequar a partir das novas 
contribuições. Na estrutura de gestão proposta pelo IPCCIC, 
nesse momento, deve acontecer o fomento para a criação de 
redes de cooperação para a realização do item 4 (stakeholders). 
Essa prática surge já como materialidade física das fases anteri-
ores e dá o suporte para a implantação dos projetos; e, 

(5) Avaliação com indicadores especialmente criados no 
início das cinco etapas.

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 
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Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

Figura 3

Fonte: IPICCIC, 2015.
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Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

!%. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de 
Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&, 2006.



111

Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

8.1 Patrimônio Cultural na Cidade Criativa 
       experiências de campo

Como foi descrito, a TS criada pelo IPCCIC é resultado da 
prática. Foi-se fazendo e aperfeiçoando. A cada desa#o no 
cumprimento de metas, cronogramas e demandas especí#cas, 
a proposta em curso era validada ou revisada. A Teoria U 
seguiu como base em todas as fases seguintes empenhadas 
pelo Instituto.  Às vezes, era anunciada, às vezes, dependendo 
do público, simplesmente aplicada sem introduções sobre a 
metodologia. Assim aconteceu em nove cidades da região, 
com atendimento a 22 municípios (2015-2016). Em atividades 
de 8 horas, o grupo era induzido a fazer a descida e a subida do 
U sem muitas explicações sobre a sistematização. O motivo 
para essa não abordagem era um só, naquele momento: o 
tempo para as práticas era exíguo. Mesmo usando o desenho 
do U nas apresentações, mostrando o processo, optava-se por 
não identi#car como uma Teoria, sem qualquer prejuízo para a 
dinâmica. 

A introdução era feita, como já narrado, com a dinâmica do 
quebra-cabeça do mapa-múndi, de um lado, e o homem, do 
outro, para apresentar o conceito de que, ao longo do dia, 
todos pensariam em ações para a cidade, sempre colocando o 
ser humano em primeiro lugar, em especial, em detrimento da 
instituição. 

Nas primeiras três horas, os pesquisadores do IPCCIC atua-
vam no campo da formação, ofertando conhecimento, cred-
itando experiências. Primeiro sobre Cidade Criativa, criativi-
dade, Economia da Cultura; depois sobre Patrimônio Cultural, 
marcos legais, preservação e as relações estabelecidas entre os 
tempos, passado, presente e futuro. Como enunciado em 
capítulo anterior, foi em um processo de escuta ativa, operada 
no quarto nível, que na segunda, ou terceira, o#cina dessa 
sequência de atividades do Instituto, se deu a transformação na 
comunicação sobre patrimônio cultural. 

Considerando o download de que existe muito ranço na 
relação poder público, sociedade preservacionista e propri-
etários de bens culturais, capitaneada pelo setor econômico, 
tratar o tema como uma condição para preservar o passado 
não dava conta de dirimir aquele con&ito. Foi quando, durante 
um insight, pesquisadores do IPCCIC compreenderam que era 
necessário inverter a apresentação do tema. Aquelas pessoas 
precisavam responder como queriam ser lembradas no futuro. 
A partir da resposta, então, teriam que pensar em políticas 
públicas de preservação dos bens identitários pertinentes 
àquela imagem projetada. Deixou-se ali de relacionar o 
patrimônio como unicamente algo do passado para dar-lhe um 

lugar privilegiado no futuro. 
Ainda na parte da manhã, dada a realidade das cidades 

visitadas, era dedicado um tempo para tratar de identidades 
especí#cas do lugar, com destaque para a gastronomia e as 
celebrações. Também aqui, operando a escuta ativa, emergiu 
das participações um tópico absorvido pelo IPCCIC em suas 
ações futuras: “Comida com afeto”. Cidades pequenas, de 5 a 60 
mil habitantes, muitas vezes, conservam atividades caseiras, ou 
de pequenos comércios, que rementem para uma culinária 
intimista, identi#cada, desde aquelas o#cinas, pelos pesquisa-
dores, como “comida com afeto”.

Um diagnóstico feito nessa atividade, considerando as 22 
cidades envolvidas, chamou muita a atenção do colegiado. 
Todas as participações remetiam para uma produção discursiva 
de baixa autoestima. Não dos indivíduos participantes, mas do 
coletivo em relação à sua cidade. Na percepção dos pesquisa-
dores, aquele era um tema que exigiria estudos especí#cos. 

Na parte da tarde, os participantes eram convidados a levar 
os membros do IPCCIC para um passeio virtual pela cidade. A 
satisfação maior dos membros do Instituto era que, nesse 
momento, observava-se a elevação da autoestima. O exercício 
de ouvir de maneira empática aproximou aquelas pessoas dos 
pesquisadores e um grupo começou a valorizar suas escolhas 
em relação ao outro e, de repente, aquelas cidades, inicial-
mente acanhadas, modestas, agigantavam-se, repletas de 
lugares com signi#cados e importância, exemplares únicos. 
Cada um começou a anunciar o melhor pastel do mundo; o 
jardim com as &ores mais lindas do universo; a festa junina mais 

caipira do País. Motivados pela o#cina da manhã e pela frase 
de Manoel de Barros: “Meu quintal é maior do que o mundo”.

Para ilustrar sobre o que é possível absorver ao longo da 
descida do U, ainda que em uma atividade de oito horas, 
seguem algumas narrativas dos participantes, publicados no 
livro O Patrimônio Cultural na Cidade Criativa, disponível no 
site do IPCCIC.  O download revelou que, em Franca, todos dão 
valor para as três colinas, que são a marca registrada da cidade. 
Os roteiros foram propostos sempre a partir dessa característi-
ca geográ#ca do lugar, formado por colinas; três em especial. A 
velha estação de trem causou polêmica, pois o uso privado do 
lugar não era aceito pelos presentes. Ideias não faltaram para 
fazer daquele lugar a sede de encontros culturais. Passear pelo 
relógio do sol, bem no coração da cidade, também foi um traje-
to comum, mas cada grupo acrescentou adjetivos diferentes. O 
espaço, de tão presente no cotidiano deles, quase se tornara 
invisível. Todos deram destaque para os vitrais de alguns casa-
rões ainda conservados; o café do centro da cidade; a história 
da visita do ex-presidente Juscelino Kubitschek e o surgimen-
to do prato, bastante conhecido, Filé JK, servido até hoje no 
Restaurante Barão. 

A vida do basquete também ganhou espaço nas narrati-
vas, mas eles mesmos apontaram  que, quem passasse pela 
cidade, e não fosse dia de jogo, pouco teria para ver. O 
destaque para esse encontro foi a discursiva sobre a relação da 
cidade com os trabalhadores das fábricas de calçado. Enquan-
to a propaganda exibe um potencial econômico, logo, preten-
siosamente identitário, o grupo desnuda uma relação de baixa 

autoestima vinda de uma categorização empobrecida de 
trabalhadores. 

Todos concordaram que a pirâmide que revela os poucos 
com muito e os muitos com pouco, com foco absolutamente 
centrado nas indústrias de calçado, não contribuíam, em nada, 
para uma relação favorável de pertencimento advinda dos 
moradores mais carentes.

Jaboticabal foi o cenário do encontro com outras cidades: 
Pontal, Guatapará, Taquaritinga, Sertãozinho e Itápolis. A 
diversidade de informações fez proliferar ideias e um desejou 
conhecer a cidade do outro. Tudo isso a partir de simples 
narrativas verbais. Uma mesma pergunta sempre desencadea-
va o passeio: O que sua cidade tem que só sua cidade tem? Se, 
pela manhã, o silêncio predominava durante as o#cinas, próxi-
mo das 17 horas, muitos tagarelavam suas especi#cidades. 

Em Jaboticabal, foram vários os destaques, mas os partici-
pantes surpreenderam a si mesmos, quando perceberam 
quantos elementos foram identi#cados por eles como parte da 
identidade cultural da sua cidade. Lembraram até do jeito 
diferente de servir aos clientes, dos donos de um bar que todos 
sempre visitam. A história da jabuticaba e seus derivados 
apareceu, mas foi encoberta por outra, muito inusitada.

 Todos conheciam o “cigarrete”, mas ninguém nunca tinha 
visto sua singularidade, tanto que ele só foi citado no trabalho 
#nal. Trata-se de uma comida somente preparada em Jaboti-
cabal. Contaram, no dia do encontro, que um senhor que fazia 
pastel, já fechando seu estabelecimento, foi abordado por 
alguém que desejava comprar o salgado, mas sem todos os 

ingredientes; o vendedor  desculpou-se e anunciou que não 
poderia atender ao pedido. O pretenso comprador insistiu e 
aceitou que o pastel fosse feito com qualquer ingrediente. 
Dona Lina Biondi, em entrevista ao diretor de Cultura da 
Cidade de então, Abel Zeviani, dias depois da O#cina, a pedido 
dos pesquisadores, e disponibilizada na internet, conta outra 
história. Ela mesma inventou a receita, e da maneira detalhada 
como relata os negócios da família, não deixa dúvida. Até hoje 
o cigarrete não falta nos encontros dos moradores da cidade. 
Pesquisando na internet, observam-se alguns comentários 
sobre o prato, muitos deles a#rmando que só comeram em 
Jaboticabal, entretanto.

A vivência com o relato sobre Guatapará, cidade até pouco 
tempo ainda distrito, foi reveladora. A moradora do lugar não 
parecia entusiasmada; seu olhar só revelava aquilo que ela não 
gostava de ver. Entre o grupo, no entanto, havia um jovem que 
guardava na memória suas férias de Natal em Guatapará e 
descreveu com minúcias a fazenda que visitava, a entrada da 
propriedade rural e, com mais detalhes ainda, a ponte antiga. 
Sua verbalização sobre a pequena localidade, quase poética, 
seguia acompanhada de sorrisos de infância. Ao #nal, todos 
queriam ir ao mesmo lugar. 

Os participantes de Taquaritinga demoraram a enxergar o 
que só a cidade tinha. Passearam, passearam, até que descobri-
ram alguns lugares, entre eles a venda do senhor Titinho Liba-
nori, comércio pequeno que tem de tudo e faz parte da história 
da localidade e o Bar do Riquinho, que vende a melhor linguiça 
seca que qualquer um já comeu, segundo os anunciantes.

Nessa metodologia, de tirar a névoa para enxergar a 
referência; de trocar os óculos; de abrir o coração, a vontade e 
a mente; de tornar visível o invisível, cada um foi apresentando 
suas especi#cidades. Pontal, com a feira de domingo; Itápolis, 
com seu campo de futebol; Sertãozinho, com o seu novo 
Cristo que, ao ser instalado, mudou a rotina daqueles que 
frequentavam o lugar.

Nuporanga  revelou-se, logo na chegada, com suas muitas 
ruas de paralelepípedo. Os participantes não sabiam ao certo 
sobre o que os pesquisadores falariam, mas logo, muito logo, 
perceberam que o assunto respondia a muitas de suas 
perguntas. Para a dinâmica, resolveu-se, justo naquele dia, 
levar rapadura para ilustrar a produção artesanal do produto. 
Houve um constrangimento ao saber que na cidade se produ-
zia a melhor rapadura da região. A dona do conhecimento foi 
chamada e falou sobre sua arte de fazer rapadura; até aquele 
dia, ninguém ousara pensar naquela habilidade como uma 
identidade cultural.  Como a cidade é pequena e o grupo não 
era grande, o passeio aconteceu de fato pelas ruas, em busca 
de ver o que só Nuporanga tinha. Casas antigas que, para 
muitos, eram só edi#cações velhas, ganharam valor. Re&etindo 
o entusiasmo, o otimismo do grupo, foi possível perceber a 
mudança do vocabulário ao longo do encontro. De repente, 
eles estavam apontando para coisas que sempre estiveram ali, 
mas que até aquele dia não saltavam aos olhos.

Em Bebedouro, a expectativa era alta. O encontro encer-
raria uma semana de estudos sobre patrimônio e o público 
estava ansioso. Com blocos de anotação e fotos o tempo todo 

das lâminas do PowerPoint, os participantes sabiam muito 
bem o que queriam aprender. A cidade recebeu, ainda, repre-
sentantes de Colina e Pontal.  Foi ali, muito provavelmente 
pela presença de educadores, que o debate sobre o modelo 
de comemoração das festas juninas e do Dia do Índio mais 
repercutiu.

 Depois de ilustrar que as festas promovidas pelas escolas 
apresentam caricaturas de uma cultura que nunca existiu, 
como, por exemplo, remendos ridicularizados nas roupas, 
meias de pé trocadas, pintas desproporcionais no rosto, 
dentes pintados de preto, estereótipos de um caipira que 
deixam para trás uma cultura simples, a #m de evidenciar 
aspectos muitas vezes distorcidos da vida no campo, o público 
re&etiu sobre o papel da Educação Patrimonial.

 Na dinâmica do passeio pelas cidades, Bebedouro se 
revelou imensa. Todos começaram tomando café no mesmo 
lugar: na esquina do pecado e com uma diversidade ou outra 
no trajeto, não houve grupo que não parasse no complexo 
formado pela estação ferroviária. O lugar guarda edi#cações, 
que protege histórias e revela pessoas, especialmente as 
histórias das pessoas que chegavam de trem e subiam a 
escadaria para ver a vida.

Em Ituverava a chuva fez companhia durante todo o dia. 
Di#cultou o passeio pela cidade, mas não minimizou a atuação 
dos participantes. Divididos em grupos, as muitas professoras 
de arte, coordenadoras e os artistas acompanharam os referen-
ciais, inicialmente sem de pronto relacioná-los aos seus cotidia-
nos. Uma hora depois, tudo estava claro e, sim, havia muito por 

ser feito na cidade e, em especial, começando pelas escolas.
Ao longo do passeio virtual, paradas em lugares comuns. 

Lembraram-se das excelentes cozinheiras, dos pequenos e 
antigos estabelecimentos; evidenciaram o trabalho dos 
artesãos e dos músicos; contaram a história da escola que está 
entre as tombadas pelo Estado. Mas um patrimônio edi#cado 
chamou a atenção de todos: a igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, erguida pelos próprios escravos, 
em 1820. Ao seu redor, até o que não se pode ver mais, ainda 
se mantém presente, nas memórias dos moradores do lugar. 
Seguindo o caminho da igrejinha, muito bem conservada, se 
chega à cachoeira que sempre esteve ali. Já foi muito visitada, 
até mesmo por pessoas de outras localidades. Todos manifes-
taram o desejo de que a área ecológica se tornasse o centro das 
atenções novamente. Na cidade onde a estação ferroviária está 
fechada, existem muitas expectativas de ocupação cultural. Os 
bares não escondem a forte imigração japonesa. Um petisco 
para toda hora é o peixe cru.

Em São Simão, a plateia esperava atenta pela o#cina. A 
jornada do U foi intensa, na cidade, porque os participantes 
estavam ávidos pela presença dos pesquisadores. Queriam 
ampliar o conhecimento para  elaborar um plano de gestão 
para a cultura da cidade. Um lugar que guarda a história do 
artista Marcelo Grassmann. A casa onde ele morou está lá, 
pronta para ser visitada. Bem de frente do teatro que foi recen-
temente restaurado. E, por falar em teatro, houve quem 
a#rmasse que esta é uma arte em ebulição na localidade. O 
cristo, do alto da montanha, guarda São Simão, cidade de 

grande área rural e pequena concentração urbana, terras por 
onde passa um rio que virou praia: Prainha do Tamanduá. 

Uma parada uniu história, memória e muito prazer 
gastronômico: a Sorveteria do Adriano. Filho de José Luiz do 
Vale, o criador de sabores, premiado em vários concursos, 
guarda receitas do passado que incrementa com frutas de 
época e recebe clientes vindos de muitos locais somente para 
saborear suas diversidades geladas.  Sorvete de uvaia e até 
mesmo de pindaíba (que duas das pesquisadoras nem sabiam 
que era fruta) são algumas variações de sabores do lugar. 

Antes da saída, uma última parada na pani#cadora históri-
ca. Rita de Cássia, Rosa Aparecida, Plínio Marcos e Paulo 
Fernando Puccini tocam o negócio criado pelo bisavô, 
imigrante italiano, senhor Augusto Buccini. Eles não sabem se 
a quinta geração vai dar continuidade aos negócios da família, 
muito provavelmente não, mas enquanto trabalham deixam 
aparente, para quem quiser ver, as marcas do tempo. Todos 
falam do biscoito. 

Mas São Simão guarda muito mais. Logo ali, tem o distrito 
de Bento Quirino, que mantém viva a memória do trem. Mais 
distante, tem a fazenda do Conde. Contam que ele escondeu 
um tesouro até hoje não encontrado. Tem o sino que toca 
meia-noite, o assentamento onde se pode saborear comida 
caseira muito especial e com afeto.

Barretos, com sua história antagonizada entre uma festa 
mundialmente conhecida e uma cidade não inteiramente 
partícipe dessa celebração,  mostrou-se rica de identidades 
que se ocultam. O sabor especial da linguiça do orquidário; o 

pequeno restaurante beira-rio; o cachorro-quente servido na 
praça; uma das mesquitas mais antigas do País; o pequeno 
grande museu; o sorvete popular; a fábrica de chapéus; as 
festas religiosas nas comunidades antecedidas de queimas de 
alho; os grupos de catira; a antiga estação do trem.  

Uma cidade de tantas características que se perde em um 
projeto de unidade. Existe a Barretos que todos conhecem e a 
Barretos que muitos poucos conhecem. A distância entre as 
duas afasta um projeto de cidade criativa.

Das o#cinas, surgiram propostas e resenhas foram inevitáveis: 
(1) planejar a cidade que se deseja criativa colocando o 
homem em primeiro plano; (2) diagnosticar as referências 
culturais antes da elaboração de um plano de ação para a Cidade 
Criativa; (3) perceber as potencialidades não potencializadas; (4) 
valorizar o que se tem, não lamentar pelo que pensa não ter; 
(5) olhar a cidade com outros óculos; (6) preservar o patrimô-
nio histórico com a atenção no futuro,  entre outras.

Ao longo das o#cinas, ainda que de maneira reduzida, 
pelas condições do projeto, espalharam-se provocações que, 
na unidade de medida criada para avaliar a iniciativa, parece-
ram prontas para germinar. As falas iniciais foram alteradas por 
falas #nais mais emotivas, otimistas. Uma cegueira provocada 
pelo peso da di#culdade do fazer mostrou-se menos obscura 
diante de um novo reino de possibilidades. 

8.2. Um estudo de caso -  Ribeirão Preto

Desde a criação do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 

Identidades Culturais, em 2013, o município de Ribeirão Preto 
estava na pauta dos pesquisadores para a elaboração de um 
projeto de cidade inicialmente criativa, depois humana. A baga-
gem de informações sobre o município era signi#cativa, em 
especial na área de identidades culturais, mas quando o grupo 
iniciou a jornada do U, tendo como pergunta guia “o que era 
preciso ‘deixar ir’ para ‘deixar vir’ uma cidade que fosse boa para 
a expressiva maioria dos seus moradores”, observou-se que 
ainda era necessário fazer um download bastante criterioso.

A empreitada dava-se simultaneamente à quali#cação do 
grupo para a compreensão da Teoria U. O aprendizado foi 
intenso e os resultados entregues à comunidade no dia 8 de 
setembro de 2016, durante um seminário proposto pelo IPCCIC 
exclusivamente para difundir o conhecimento gerado. A partir 
dessa data, os três cadernos produzidos, seguindo a Tecnologia 
Social, posteriormente intitulada Diagnóstico de Potenciali-
dades: Cocriação e Cidadania, foram disponibilizados no site do 
Instituto e liberados gratuitamente para download. 

Dessa forma, para o compartilhamento das experiências, o 
leitor que desejar conhecer o conteúdo do projeto, na sua 
totalidade, pode acessar o site!'. Nestas páginas, segue a 
narrativa do processo. 

Talvez seja importante esclarecer que o Instituto é uma 
organização sem #ns lucrativos; que parte das ações são #nan-
ciadas como projetos e outra parte realizada pela dedicação 

voluntária de seus membros. Toda a trajetória proposta para o 
diagnóstico de Ribeirão Preto se deu no modelo voluntariado, 
com dedicação de horas pelos pesquisadores. Faz-se oportuna 
a explicação para esclarecer que essa realidade ditou o ritmo 
do trabalho, que não ocorreu com exclusividade. Outras ações 
simultâneas foram promovidas pelo grupo, por isso a elastici-
dade do tempo compreendido. Não é possível, a partir dessa 
experiência, determinar um cronograma temporal para cum-
prir a demanda assumida pelo grupo. 

Esse foi o projeto mais coletivo realizado pelo IPCCIC. 
Enquanto em outras atividades eram criados subgrupos, para 
esta jornada do U, todos foram partícipes. Registraram-se 
muitas horas de encontros, levantamentos, organizações de 
ideias, debates, re&exões, coletas de dados, entrevistas, escu-
tas, produção textual, desenhos, leituras de grá#cos. Dada a 
abrangência proposta, considerando a formação quantitativa 
do grupo, foi necessário sistematizar os dados para facilitar as 
re&exões e deliberou-se pela organização esquemática 
reconhecendo os pontos fracos e fortes; as ameaças e opor-
tunidades. 

Foi exigida muita transdisciplinaridade nesse exercício. A 
todo instante os pares desa#avam-se a enxergar abaixo da 
linha do iceberg.

O trabalho foi entregue em setembro e, em outubro, 
estourou a maior operação de combate à corrupção da cidade, 
a Sevandija, com a prisão da chefe do executivo, de quatro 
secretários, vereadores e outros agentes públicos. Essa era a 
imagem que ilustrava o texto do segundo caderno. 
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Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

8.1 Patrimônio Cultural na Cidade Criativa 
       experiências de campo

Como foi descrito, a TS criada pelo IPCCIC é resultado da 
prática. Foi-se fazendo e aperfeiçoando. A cada desa#o no 
cumprimento de metas, cronogramas e demandas especí#cas, 
a proposta em curso era validada ou revisada. A Teoria U 
seguiu como base em todas as fases seguintes empenhadas 
pelo Instituto.  Às vezes, era anunciada, às vezes, dependendo 
do público, simplesmente aplicada sem introduções sobre a 
metodologia. Assim aconteceu em nove cidades da região, 
com atendimento a 22 municípios (2015-2016). Em atividades 
de 8 horas, o grupo era induzido a fazer a descida e a subida do 
U sem muitas explicações sobre a sistematização. O motivo 
para essa não abordagem era um só, naquele momento: o 
tempo para as práticas era exíguo. Mesmo usando o desenho 
do U nas apresentações, mostrando o processo, optava-se por 
não identi#car como uma Teoria, sem qualquer prejuízo para a 
dinâmica. 

A introdução era feita, como já narrado, com a dinâmica do 
quebra-cabeça do mapa-múndi, de um lado, e o homem, do 
outro, para apresentar o conceito de que, ao longo do dia, 
todos pensariam em ações para a cidade, sempre colocando o 
ser humano em primeiro lugar, em especial, em detrimento da 
instituição. 

Nas primeiras três horas, os pesquisadores do IPCCIC atua-
vam no campo da formação, ofertando conhecimento, cred-
itando experiências. Primeiro sobre Cidade Criativa, criativi-
dade, Economia da Cultura; depois sobre Patrimônio Cultural, 
marcos legais, preservação e as relações estabelecidas entre os 
tempos, passado, presente e futuro. Como enunciado em 
capítulo anterior, foi em um processo de escuta ativa, operada 
no quarto nível, que na segunda, ou terceira, o#cina dessa 
sequência de atividades do Instituto, se deu a transformação na 
comunicação sobre patrimônio cultural. 

Considerando o download de que existe muito ranço na 
relação poder público, sociedade preservacionista e propri-
etários de bens culturais, capitaneada pelo setor econômico, 
tratar o tema como uma condição para preservar o passado 
não dava conta de dirimir aquele con&ito. Foi quando, durante 
um insight, pesquisadores do IPCCIC compreenderam que era 
necessário inverter a apresentação do tema. Aquelas pessoas 
precisavam responder como queriam ser lembradas no futuro. 
A partir da resposta, então, teriam que pensar em políticas 
públicas de preservação dos bens identitários pertinentes 
àquela imagem projetada. Deixou-se ali de relacionar o 
patrimônio como unicamente algo do passado para dar-lhe um 

lugar privilegiado no futuro. 
Ainda na parte da manhã, dada a realidade das cidades 

visitadas, era dedicado um tempo para tratar de identidades 
especí#cas do lugar, com destaque para a gastronomia e as 
celebrações. Também aqui, operando a escuta ativa, emergiu 
das participações um tópico absorvido pelo IPCCIC em suas 
ações futuras: “Comida com afeto”. Cidades pequenas, de 5 a 60 
mil habitantes, muitas vezes, conservam atividades caseiras, ou 
de pequenos comércios, que rementem para uma culinária 
intimista, identi#cada, desde aquelas o#cinas, pelos pesquisa-
dores, como “comida com afeto”.

Um diagnóstico feito nessa atividade, considerando as 22 
cidades envolvidas, chamou muita a atenção do colegiado. 
Todas as participações remetiam para uma produção discursiva 
de baixa autoestima. Não dos indivíduos participantes, mas do 
coletivo em relação à sua cidade. Na percepção dos pesquisa-
dores, aquele era um tema que exigiria estudos especí#cos. 

Na parte da tarde, os participantes eram convidados a levar 
os membros do IPCCIC para um passeio virtual pela cidade. A 
satisfação maior dos membros do Instituto era que, nesse 
momento, observava-se a elevação da autoestima. O exercício 
de ouvir de maneira empática aproximou aquelas pessoas dos 
pesquisadores e um grupo começou a valorizar suas escolhas 
em relação ao outro e, de repente, aquelas cidades, inicial-
mente acanhadas, modestas, agigantavam-se, repletas de 
lugares com signi#cados e importância, exemplares únicos. 
Cada um começou a anunciar o melhor pastel do mundo; o 
jardim com as &ores mais lindas do universo; a festa junina mais 

caipira do País. Motivados pela o#cina da manhã e pela frase 
de Manoel de Barros: “Meu quintal é maior do que o mundo”.

Para ilustrar sobre o que é possível absorver ao longo da 
descida do U, ainda que em uma atividade de oito horas, 
seguem algumas narrativas dos participantes, publicados no 
livro O Patrimônio Cultural na Cidade Criativa, disponível no 
site do IPCCIC.  O download revelou que, em Franca, todos dão 
valor para as três colinas, que são a marca registrada da cidade. 
Os roteiros foram propostos sempre a partir dessa característi-
ca geográ#ca do lugar, formado por colinas; três em especial. A 
velha estação de trem causou polêmica, pois o uso privado do 
lugar não era aceito pelos presentes. Ideias não faltaram para 
fazer daquele lugar a sede de encontros culturais. Passear pelo 
relógio do sol, bem no coração da cidade, também foi um traje-
to comum, mas cada grupo acrescentou adjetivos diferentes. O 
espaço, de tão presente no cotidiano deles, quase se tornara 
invisível. Todos deram destaque para os vitrais de alguns casa-
rões ainda conservados; o café do centro da cidade; a história 
da visita do ex-presidente Juscelino Kubitschek e o surgimen-
to do prato, bastante conhecido, Filé JK, servido até hoje no 
Restaurante Barão. 

A vida do basquete também ganhou espaço nas narrati-
vas, mas eles mesmos apontaram  que, quem passasse pela 
cidade, e não fosse dia de jogo, pouco teria para ver. O 
destaque para esse encontro foi a discursiva sobre a relação da 
cidade com os trabalhadores das fábricas de calçado. Enquan-
to a propaganda exibe um potencial econômico, logo, preten-
siosamente identitário, o grupo desnuda uma relação de baixa 

autoestima vinda de uma categorização empobrecida de 
trabalhadores. 

Todos concordaram que a pirâmide que revela os poucos 
com muito e os muitos com pouco, com foco absolutamente 
centrado nas indústrias de calçado, não contribuíam, em nada, 
para uma relação favorável de pertencimento advinda dos 
moradores mais carentes.

Jaboticabal foi o cenário do encontro com outras cidades: 
Pontal, Guatapará, Taquaritinga, Sertãozinho e Itápolis. A 
diversidade de informações fez proliferar ideias e um desejou 
conhecer a cidade do outro. Tudo isso a partir de simples 
narrativas verbais. Uma mesma pergunta sempre desencadea-
va o passeio: O que sua cidade tem que só sua cidade tem? Se, 
pela manhã, o silêncio predominava durante as o#cinas, próxi-
mo das 17 horas, muitos tagarelavam suas especi#cidades. 

Em Jaboticabal, foram vários os destaques, mas os partici-
pantes surpreenderam a si mesmos, quando perceberam 
quantos elementos foram identi#cados por eles como parte da 
identidade cultural da sua cidade. Lembraram até do jeito 
diferente de servir aos clientes, dos donos de um bar que todos 
sempre visitam. A história da jabuticaba e seus derivados 
apareceu, mas foi encoberta por outra, muito inusitada.

 Todos conheciam o “cigarrete”, mas ninguém nunca tinha 
visto sua singularidade, tanto que ele só foi citado no trabalho 
#nal. Trata-se de uma comida somente preparada em Jaboti-
cabal. Contaram, no dia do encontro, que um senhor que fazia 
pastel, já fechando seu estabelecimento, foi abordado por 
alguém que desejava comprar o salgado, mas sem todos os 

ingredientes; o vendedor  desculpou-se e anunciou que não 
poderia atender ao pedido. O pretenso comprador insistiu e 
aceitou que o pastel fosse feito com qualquer ingrediente. 
Dona Lina Biondi, em entrevista ao diretor de Cultura da 
Cidade de então, Abel Zeviani, dias depois da O#cina, a pedido 
dos pesquisadores, e disponibilizada na internet, conta outra 
história. Ela mesma inventou a receita, e da maneira detalhada 
como relata os negócios da família, não deixa dúvida. Até hoje 
o cigarrete não falta nos encontros dos moradores da cidade. 
Pesquisando na internet, observam-se alguns comentários 
sobre o prato, muitos deles a#rmando que só comeram em 
Jaboticabal, entretanto.

A vivência com o relato sobre Guatapará, cidade até pouco 
tempo ainda distrito, foi reveladora. A moradora do lugar não 
parecia entusiasmada; seu olhar só revelava aquilo que ela não 
gostava de ver. Entre o grupo, no entanto, havia um jovem que 
guardava na memória suas férias de Natal em Guatapará e 
descreveu com minúcias a fazenda que visitava, a entrada da 
propriedade rural e, com mais detalhes ainda, a ponte antiga. 
Sua verbalização sobre a pequena localidade, quase poética, 
seguia acompanhada de sorrisos de infância. Ao #nal, todos 
queriam ir ao mesmo lugar. 

Os participantes de Taquaritinga demoraram a enxergar o 
que só a cidade tinha. Passearam, passearam, até que descobri-
ram alguns lugares, entre eles a venda do senhor Titinho Liba-
nori, comércio pequeno que tem de tudo e faz parte da história 
da localidade e o Bar do Riquinho, que vende a melhor linguiça 
seca que qualquer um já comeu, segundo os anunciantes.

Nessa metodologia, de tirar a névoa para enxergar a 
referência; de trocar os óculos; de abrir o coração, a vontade e 
a mente; de tornar visível o invisível, cada um foi apresentando 
suas especi#cidades. Pontal, com a feira de domingo; Itápolis, 
com seu campo de futebol; Sertãozinho, com o seu novo 
Cristo que, ao ser instalado, mudou a rotina daqueles que 
frequentavam o lugar.

Nuporanga  revelou-se, logo na chegada, com suas muitas 
ruas de paralelepípedo. Os participantes não sabiam ao certo 
sobre o que os pesquisadores falariam, mas logo, muito logo, 
perceberam que o assunto respondia a muitas de suas 
perguntas. Para a dinâmica, resolveu-se, justo naquele dia, 
levar rapadura para ilustrar a produção artesanal do produto. 
Houve um constrangimento ao saber que na cidade se produ-
zia a melhor rapadura da região. A dona do conhecimento foi 
chamada e falou sobre sua arte de fazer rapadura; até aquele 
dia, ninguém ousara pensar naquela habilidade como uma 
identidade cultural.  Como a cidade é pequena e o grupo não 
era grande, o passeio aconteceu de fato pelas ruas, em busca 
de ver o que só Nuporanga tinha. Casas antigas que, para 
muitos, eram só edi#cações velhas, ganharam valor. Re&etindo 
o entusiasmo, o otimismo do grupo, foi possível perceber a 
mudança do vocabulário ao longo do encontro. De repente, 
eles estavam apontando para coisas que sempre estiveram ali, 
mas que até aquele dia não saltavam aos olhos.

Em Bebedouro, a expectativa era alta. O encontro encer-
raria uma semana de estudos sobre patrimônio e o público 
estava ansioso. Com blocos de anotação e fotos o tempo todo 

das lâminas do PowerPoint, os participantes sabiam muito 
bem o que queriam aprender. A cidade recebeu, ainda, repre-
sentantes de Colina e Pontal.  Foi ali, muito provavelmente 
pela presença de educadores, que o debate sobre o modelo 
de comemoração das festas juninas e do Dia do Índio mais 
repercutiu.

 Depois de ilustrar que as festas promovidas pelas escolas 
apresentam caricaturas de uma cultura que nunca existiu, 
como, por exemplo, remendos ridicularizados nas roupas, 
meias de pé trocadas, pintas desproporcionais no rosto, 
dentes pintados de preto, estereótipos de um caipira que 
deixam para trás uma cultura simples, a #m de evidenciar 
aspectos muitas vezes distorcidos da vida no campo, o público 
re&etiu sobre o papel da Educação Patrimonial.

 Na dinâmica do passeio pelas cidades, Bebedouro se 
revelou imensa. Todos começaram tomando café no mesmo 
lugar: na esquina do pecado e com uma diversidade ou outra 
no trajeto, não houve grupo que não parasse no complexo 
formado pela estação ferroviária. O lugar guarda edi#cações, 
que protege histórias e revela pessoas, especialmente as 
histórias das pessoas que chegavam de trem e subiam a 
escadaria para ver a vida.

Em Ituverava a chuva fez companhia durante todo o dia. 
Di#cultou o passeio pela cidade, mas não minimizou a atuação 
dos participantes. Divididos em grupos, as muitas professoras 
de arte, coordenadoras e os artistas acompanharam os referen-
ciais, inicialmente sem de pronto relacioná-los aos seus cotidia-
nos. Uma hora depois, tudo estava claro e, sim, havia muito por 

ser feito na cidade e, em especial, começando pelas escolas.
Ao longo do passeio virtual, paradas em lugares comuns. 

Lembraram-se das excelentes cozinheiras, dos pequenos e 
antigos estabelecimentos; evidenciaram o trabalho dos 
artesãos e dos músicos; contaram a história da escola que está 
entre as tombadas pelo Estado. Mas um patrimônio edi#cado 
chamou a atenção de todos: a igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, erguida pelos próprios escravos, 
em 1820. Ao seu redor, até o que não se pode ver mais, ainda 
se mantém presente, nas memórias dos moradores do lugar. 
Seguindo o caminho da igrejinha, muito bem conservada, se 
chega à cachoeira que sempre esteve ali. Já foi muito visitada, 
até mesmo por pessoas de outras localidades. Todos manifes-
taram o desejo de que a área ecológica se tornasse o centro das 
atenções novamente. Na cidade onde a estação ferroviária está 
fechada, existem muitas expectativas de ocupação cultural. Os 
bares não escondem a forte imigração japonesa. Um petisco 
para toda hora é o peixe cru.

Em São Simão, a plateia esperava atenta pela o#cina. A 
jornada do U foi intensa, na cidade, porque os participantes 
estavam ávidos pela presença dos pesquisadores. Queriam 
ampliar o conhecimento para  elaborar um plano de gestão 
para a cultura da cidade. Um lugar que guarda a história do 
artista Marcelo Grassmann. A casa onde ele morou está lá, 
pronta para ser visitada. Bem de frente do teatro que foi recen-
temente restaurado. E, por falar em teatro, houve quem 
a#rmasse que esta é uma arte em ebulição na localidade. O 
cristo, do alto da montanha, guarda São Simão, cidade de 

grande área rural e pequena concentração urbana, terras por 
onde passa um rio que virou praia: Prainha do Tamanduá. 

Uma parada uniu história, memória e muito prazer 
gastronômico: a Sorveteria do Adriano. Filho de José Luiz do 
Vale, o criador de sabores, premiado em vários concursos, 
guarda receitas do passado que incrementa com frutas de 
época e recebe clientes vindos de muitos locais somente para 
saborear suas diversidades geladas.  Sorvete de uvaia e até 
mesmo de pindaíba (que duas das pesquisadoras nem sabiam 
que era fruta) são algumas variações de sabores do lugar. 

Antes da saída, uma última parada na pani#cadora históri-
ca. Rita de Cássia, Rosa Aparecida, Plínio Marcos e Paulo 
Fernando Puccini tocam o negócio criado pelo bisavô, 
imigrante italiano, senhor Augusto Buccini. Eles não sabem se 
a quinta geração vai dar continuidade aos negócios da família, 
muito provavelmente não, mas enquanto trabalham deixam 
aparente, para quem quiser ver, as marcas do tempo. Todos 
falam do biscoito. 

Mas São Simão guarda muito mais. Logo ali, tem o distrito 
de Bento Quirino, que mantém viva a memória do trem. Mais 
distante, tem a fazenda do Conde. Contam que ele escondeu 
um tesouro até hoje não encontrado. Tem o sino que toca 
meia-noite, o assentamento onde se pode saborear comida 
caseira muito especial e com afeto.

Barretos, com sua história antagonizada entre uma festa 
mundialmente conhecida e uma cidade não inteiramente 
partícipe dessa celebração,  mostrou-se rica de identidades 
que se ocultam. O sabor especial da linguiça do orquidário; o 

pequeno restaurante beira-rio; o cachorro-quente servido na 
praça; uma das mesquitas mais antigas do País; o pequeno 
grande museu; o sorvete popular; a fábrica de chapéus; as 
festas religiosas nas comunidades antecedidas de queimas de 
alho; os grupos de catira; a antiga estação do trem.  

Uma cidade de tantas características que se perde em um 
projeto de unidade. Existe a Barretos que todos conhecem e a 
Barretos que muitos poucos conhecem. A distância entre as 
duas afasta um projeto de cidade criativa.

Das o#cinas, surgiram propostas e resenhas foram inevitáveis: 
(1) planejar a cidade que se deseja criativa colocando o 
homem em primeiro plano; (2) diagnosticar as referências 
culturais antes da elaboração de um plano de ação para a Cidade 
Criativa; (3) perceber as potencialidades não potencializadas; (4) 
valorizar o que se tem, não lamentar pelo que pensa não ter; 
(5) olhar a cidade com outros óculos; (6) preservar o patrimô-
nio histórico com a atenção no futuro,  entre outras.

Ao longo das o#cinas, ainda que de maneira reduzida, 
pelas condições do projeto, espalharam-se provocações que, 
na unidade de medida criada para avaliar a iniciativa, parece-
ram prontas para germinar. As falas iniciais foram alteradas por 
falas #nais mais emotivas, otimistas. Uma cegueira provocada 
pelo peso da di#culdade do fazer mostrou-se menos obscura 
diante de um novo reino de possibilidades. 

8.2. Um estudo de caso -  Ribeirão Preto

Desde a criação do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 

Identidades Culturais, em 2013, o município de Ribeirão Preto 
estava na pauta dos pesquisadores para a elaboração de um 
projeto de cidade inicialmente criativa, depois humana. A baga-
gem de informações sobre o município era signi#cativa, em 
especial na área de identidades culturais, mas quando o grupo 
iniciou a jornada do U, tendo como pergunta guia “o que era 
preciso ‘deixar ir’ para ‘deixar vir’ uma cidade que fosse boa para 
a expressiva maioria dos seus moradores”, observou-se que 
ainda era necessário fazer um download bastante criterioso.

A empreitada dava-se simultaneamente à quali#cação do 
grupo para a compreensão da Teoria U. O aprendizado foi 
intenso e os resultados entregues à comunidade no dia 8 de 
setembro de 2016, durante um seminário proposto pelo IPCCIC 
exclusivamente para difundir o conhecimento gerado. A partir 
dessa data, os três cadernos produzidos, seguindo a Tecnologia 
Social, posteriormente intitulada Diagnóstico de Potenciali-
dades: Cocriação e Cidadania, foram disponibilizados no site do 
Instituto e liberados gratuitamente para download. 

Dessa forma, para o compartilhamento das experiências, o 
leitor que desejar conhecer o conteúdo do projeto, na sua 
totalidade, pode acessar o site!'. Nestas páginas, segue a 
narrativa do processo. 

Talvez seja importante esclarecer que o Instituto é uma 
organização sem #ns lucrativos; que parte das ações são #nan-
ciadas como projetos e outra parte realizada pela dedicação 

voluntária de seus membros. Toda a trajetória proposta para o 
diagnóstico de Ribeirão Preto se deu no modelo voluntariado, 
com dedicação de horas pelos pesquisadores. Faz-se oportuna 
a explicação para esclarecer que essa realidade ditou o ritmo 
do trabalho, que não ocorreu com exclusividade. Outras ações 
simultâneas foram promovidas pelo grupo, por isso a elastici-
dade do tempo compreendido. Não é possível, a partir dessa 
experiência, determinar um cronograma temporal para cum-
prir a demanda assumida pelo grupo. 

Esse foi o projeto mais coletivo realizado pelo IPCCIC. 
Enquanto em outras atividades eram criados subgrupos, para 
esta jornada do U, todos foram partícipes. Registraram-se 
muitas horas de encontros, levantamentos, organizações de 
ideias, debates, re&exões, coletas de dados, entrevistas, escu-
tas, produção textual, desenhos, leituras de grá#cos. Dada a 
abrangência proposta, considerando a formação quantitativa 
do grupo, foi necessário sistematizar os dados para facilitar as 
re&exões e deliberou-se pela organização esquemática 
reconhecendo os pontos fracos e fortes; as ameaças e opor-
tunidades. 

Foi exigida muita transdisciplinaridade nesse exercício. A 
todo instante os pares desa#avam-se a enxergar abaixo da 
linha do iceberg.

O trabalho foi entregue em setembro e, em outubro, 
estourou a maior operação de combate à corrupção da cidade, 
a Sevandija, com a prisão da chefe do executivo, de quatro 
secretários, vereadores e outros agentes públicos. Essa era a 
imagem que ilustrava o texto do segundo caderno. 
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Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

8.1 Patrimônio Cultural na Cidade Criativa 
       experiências de campo

Como foi descrito, a TS criada pelo IPCCIC é resultado da 
prática. Foi-se fazendo e aperfeiçoando. A cada desa#o no 
cumprimento de metas, cronogramas e demandas especí#cas, 
a proposta em curso era validada ou revisada. A Teoria U 
seguiu como base em todas as fases seguintes empenhadas 
pelo Instituto.  Às vezes, era anunciada, às vezes, dependendo 
do público, simplesmente aplicada sem introduções sobre a 
metodologia. Assim aconteceu em nove cidades da região, 
com atendimento a 22 municípios (2015-2016). Em atividades 
de 8 horas, o grupo era induzido a fazer a descida e a subida do 
U sem muitas explicações sobre a sistematização. O motivo 
para essa não abordagem era um só, naquele momento: o 
tempo para as práticas era exíguo. Mesmo usando o desenho 
do U nas apresentações, mostrando o processo, optava-se por 
não identi#car como uma Teoria, sem qualquer prejuízo para a 
dinâmica. 

A introdução era feita, como já narrado, com a dinâmica do 
quebra-cabeça do mapa-múndi, de um lado, e o homem, do 
outro, para apresentar o conceito de que, ao longo do dia, 
todos pensariam em ações para a cidade, sempre colocando o 
ser humano em primeiro lugar, em especial, em detrimento da 
instituição. 

Nas primeiras três horas, os pesquisadores do IPCCIC atua-
vam no campo da formação, ofertando conhecimento, cred-
itando experiências. Primeiro sobre Cidade Criativa, criativi-
dade, Economia da Cultura; depois sobre Patrimônio Cultural, 
marcos legais, preservação e as relações estabelecidas entre os 
tempos, passado, presente e futuro. Como enunciado em 
capítulo anterior, foi em um processo de escuta ativa, operada 
no quarto nível, que na segunda, ou terceira, o#cina dessa 
sequência de atividades do Instituto, se deu a transformação na 
comunicação sobre patrimônio cultural. 

Considerando o download de que existe muito ranço na 
relação poder público, sociedade preservacionista e propri-
etários de bens culturais, capitaneada pelo setor econômico, 
tratar o tema como uma condição para preservar o passado 
não dava conta de dirimir aquele con&ito. Foi quando, durante 
um insight, pesquisadores do IPCCIC compreenderam que era 
necessário inverter a apresentação do tema. Aquelas pessoas 
precisavam responder como queriam ser lembradas no futuro. 
A partir da resposta, então, teriam que pensar em políticas 
públicas de preservação dos bens identitários pertinentes 
àquela imagem projetada. Deixou-se ali de relacionar o 
patrimônio como unicamente algo do passado para dar-lhe um 

lugar privilegiado no futuro. 
Ainda na parte da manhã, dada a realidade das cidades 

visitadas, era dedicado um tempo para tratar de identidades 
especí#cas do lugar, com destaque para a gastronomia e as 
celebrações. Também aqui, operando a escuta ativa, emergiu 
das participações um tópico absorvido pelo IPCCIC em suas 
ações futuras: “Comida com afeto”. Cidades pequenas, de 5 a 60 
mil habitantes, muitas vezes, conservam atividades caseiras, ou 
de pequenos comércios, que rementem para uma culinária 
intimista, identi#cada, desde aquelas o#cinas, pelos pesquisa-
dores, como “comida com afeto”.

Um diagnóstico feito nessa atividade, considerando as 22 
cidades envolvidas, chamou muita a atenção do colegiado. 
Todas as participações remetiam para uma produção discursiva 
de baixa autoestima. Não dos indivíduos participantes, mas do 
coletivo em relação à sua cidade. Na percepção dos pesquisa-
dores, aquele era um tema que exigiria estudos especí#cos. 

Na parte da tarde, os participantes eram convidados a levar 
os membros do IPCCIC para um passeio virtual pela cidade. A 
satisfação maior dos membros do Instituto era que, nesse 
momento, observava-se a elevação da autoestima. O exercício 
de ouvir de maneira empática aproximou aquelas pessoas dos 
pesquisadores e um grupo começou a valorizar suas escolhas 
em relação ao outro e, de repente, aquelas cidades, inicial-
mente acanhadas, modestas, agigantavam-se, repletas de 
lugares com signi#cados e importância, exemplares únicos. 
Cada um começou a anunciar o melhor pastel do mundo; o 
jardim com as &ores mais lindas do universo; a festa junina mais 

caipira do País. Motivados pela o#cina da manhã e pela frase 
de Manoel de Barros: “Meu quintal é maior do que o mundo”.

Para ilustrar sobre o que é possível absorver ao longo da 
descida do U, ainda que em uma atividade de oito horas, 
seguem algumas narrativas dos participantes, publicados no 
livro O Patrimônio Cultural na Cidade Criativa, disponível no 
site do IPCCIC.  O download revelou que, em Franca, todos dão 
valor para as três colinas, que são a marca registrada da cidade. 
Os roteiros foram propostos sempre a partir dessa característi-
ca geográ#ca do lugar, formado por colinas; três em especial. A 
velha estação de trem causou polêmica, pois o uso privado do 
lugar não era aceito pelos presentes. Ideias não faltaram para 
fazer daquele lugar a sede de encontros culturais. Passear pelo 
relógio do sol, bem no coração da cidade, também foi um traje-
to comum, mas cada grupo acrescentou adjetivos diferentes. O 
espaço, de tão presente no cotidiano deles, quase se tornara 
invisível. Todos deram destaque para os vitrais de alguns casa-
rões ainda conservados; o café do centro da cidade; a história 
da visita do ex-presidente Juscelino Kubitschek e o surgimen-
to do prato, bastante conhecido, Filé JK, servido até hoje no 
Restaurante Barão. 

A vida do basquete também ganhou espaço nas narrati-
vas, mas eles mesmos apontaram  que, quem passasse pela 
cidade, e não fosse dia de jogo, pouco teria para ver. O 
destaque para esse encontro foi a discursiva sobre a relação da 
cidade com os trabalhadores das fábricas de calçado. Enquan-
to a propaganda exibe um potencial econômico, logo, preten-
siosamente identitário, o grupo desnuda uma relação de baixa 

autoestima vinda de uma categorização empobrecida de 
trabalhadores. 

Todos concordaram que a pirâmide que revela os poucos 
com muito e os muitos com pouco, com foco absolutamente 
centrado nas indústrias de calçado, não contribuíam, em nada, 
para uma relação favorável de pertencimento advinda dos 
moradores mais carentes.

Jaboticabal foi o cenário do encontro com outras cidades: 
Pontal, Guatapará, Taquaritinga, Sertãozinho e Itápolis. A 
diversidade de informações fez proliferar ideias e um desejou 
conhecer a cidade do outro. Tudo isso a partir de simples 
narrativas verbais. Uma mesma pergunta sempre desencadea-
va o passeio: O que sua cidade tem que só sua cidade tem? Se, 
pela manhã, o silêncio predominava durante as o#cinas, próxi-
mo das 17 horas, muitos tagarelavam suas especi#cidades. 

Em Jaboticabal, foram vários os destaques, mas os partici-
pantes surpreenderam a si mesmos, quando perceberam 
quantos elementos foram identi#cados por eles como parte da 
identidade cultural da sua cidade. Lembraram até do jeito 
diferente de servir aos clientes, dos donos de um bar que todos 
sempre visitam. A história da jabuticaba e seus derivados 
apareceu, mas foi encoberta por outra, muito inusitada.

 Todos conheciam o “cigarrete”, mas ninguém nunca tinha 
visto sua singularidade, tanto que ele só foi citado no trabalho 
#nal. Trata-se de uma comida somente preparada em Jaboti-
cabal. Contaram, no dia do encontro, que um senhor que fazia 
pastel, já fechando seu estabelecimento, foi abordado por 
alguém que desejava comprar o salgado, mas sem todos os 

ingredientes; o vendedor  desculpou-se e anunciou que não 
poderia atender ao pedido. O pretenso comprador insistiu e 
aceitou que o pastel fosse feito com qualquer ingrediente. 
Dona Lina Biondi, em entrevista ao diretor de Cultura da 
Cidade de então, Abel Zeviani, dias depois da O#cina, a pedido 
dos pesquisadores, e disponibilizada na internet, conta outra 
história. Ela mesma inventou a receita, e da maneira detalhada 
como relata os negócios da família, não deixa dúvida. Até hoje 
o cigarrete não falta nos encontros dos moradores da cidade. 
Pesquisando na internet, observam-se alguns comentários 
sobre o prato, muitos deles a#rmando que só comeram em 
Jaboticabal, entretanto.

A vivência com o relato sobre Guatapará, cidade até pouco 
tempo ainda distrito, foi reveladora. A moradora do lugar não 
parecia entusiasmada; seu olhar só revelava aquilo que ela não 
gostava de ver. Entre o grupo, no entanto, havia um jovem que 
guardava na memória suas férias de Natal em Guatapará e 
descreveu com minúcias a fazenda que visitava, a entrada da 
propriedade rural e, com mais detalhes ainda, a ponte antiga. 
Sua verbalização sobre a pequena localidade, quase poética, 
seguia acompanhada de sorrisos de infância. Ao #nal, todos 
queriam ir ao mesmo lugar. 

Os participantes de Taquaritinga demoraram a enxergar o 
que só a cidade tinha. Passearam, passearam, até que descobri-
ram alguns lugares, entre eles a venda do senhor Titinho Liba-
nori, comércio pequeno que tem de tudo e faz parte da história 
da localidade e o Bar do Riquinho, que vende a melhor linguiça 
seca que qualquer um já comeu, segundo os anunciantes.

Nessa metodologia, de tirar a névoa para enxergar a 
referência; de trocar os óculos; de abrir o coração, a vontade e 
a mente; de tornar visível o invisível, cada um foi apresentando 
suas especi#cidades. Pontal, com a feira de domingo; Itápolis, 
com seu campo de futebol; Sertãozinho, com o seu novo 
Cristo que, ao ser instalado, mudou a rotina daqueles que 
frequentavam o lugar.

Nuporanga  revelou-se, logo na chegada, com suas muitas 
ruas de paralelepípedo. Os participantes não sabiam ao certo 
sobre o que os pesquisadores falariam, mas logo, muito logo, 
perceberam que o assunto respondia a muitas de suas 
perguntas. Para a dinâmica, resolveu-se, justo naquele dia, 
levar rapadura para ilustrar a produção artesanal do produto. 
Houve um constrangimento ao saber que na cidade se produ-
zia a melhor rapadura da região. A dona do conhecimento foi 
chamada e falou sobre sua arte de fazer rapadura; até aquele 
dia, ninguém ousara pensar naquela habilidade como uma 
identidade cultural.  Como a cidade é pequena e o grupo não 
era grande, o passeio aconteceu de fato pelas ruas, em busca 
de ver o que só Nuporanga tinha. Casas antigas que, para 
muitos, eram só edi#cações velhas, ganharam valor. Re&etindo 
o entusiasmo, o otimismo do grupo, foi possível perceber a 
mudança do vocabulário ao longo do encontro. De repente, 
eles estavam apontando para coisas que sempre estiveram ali, 
mas que até aquele dia não saltavam aos olhos.

Em Bebedouro, a expectativa era alta. O encontro encer-
raria uma semana de estudos sobre patrimônio e o público 
estava ansioso. Com blocos de anotação e fotos o tempo todo 

das lâminas do PowerPoint, os participantes sabiam muito 
bem o que queriam aprender. A cidade recebeu, ainda, repre-
sentantes de Colina e Pontal.  Foi ali, muito provavelmente 
pela presença de educadores, que o debate sobre o modelo 
de comemoração das festas juninas e do Dia do Índio mais 
repercutiu.

 Depois de ilustrar que as festas promovidas pelas escolas 
apresentam caricaturas de uma cultura que nunca existiu, 
como, por exemplo, remendos ridicularizados nas roupas, 
meias de pé trocadas, pintas desproporcionais no rosto, 
dentes pintados de preto, estereótipos de um caipira que 
deixam para trás uma cultura simples, a #m de evidenciar 
aspectos muitas vezes distorcidos da vida no campo, o público 
re&etiu sobre o papel da Educação Patrimonial.

 Na dinâmica do passeio pelas cidades, Bebedouro se 
revelou imensa. Todos começaram tomando café no mesmo 
lugar: na esquina do pecado e com uma diversidade ou outra 
no trajeto, não houve grupo que não parasse no complexo 
formado pela estação ferroviária. O lugar guarda edi#cações, 
que protege histórias e revela pessoas, especialmente as 
histórias das pessoas que chegavam de trem e subiam a 
escadaria para ver a vida.

Em Ituverava a chuva fez companhia durante todo o dia. 
Di#cultou o passeio pela cidade, mas não minimizou a atuação 
dos participantes. Divididos em grupos, as muitas professoras 
de arte, coordenadoras e os artistas acompanharam os referen-
ciais, inicialmente sem de pronto relacioná-los aos seus cotidia-
nos. Uma hora depois, tudo estava claro e, sim, havia muito por 

ser feito na cidade e, em especial, começando pelas escolas.
Ao longo do passeio virtual, paradas em lugares comuns. 

Lembraram-se das excelentes cozinheiras, dos pequenos e 
antigos estabelecimentos; evidenciaram o trabalho dos 
artesãos e dos músicos; contaram a história da escola que está 
entre as tombadas pelo Estado. Mas um patrimônio edi#cado 
chamou a atenção de todos: a igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, erguida pelos próprios escravos, 
em 1820. Ao seu redor, até o que não se pode ver mais, ainda 
se mantém presente, nas memórias dos moradores do lugar. 
Seguindo o caminho da igrejinha, muito bem conservada, se 
chega à cachoeira que sempre esteve ali. Já foi muito visitada, 
até mesmo por pessoas de outras localidades. Todos manifes-
taram o desejo de que a área ecológica se tornasse o centro das 
atenções novamente. Na cidade onde a estação ferroviária está 
fechada, existem muitas expectativas de ocupação cultural. Os 
bares não escondem a forte imigração japonesa. Um petisco 
para toda hora é o peixe cru.

Em São Simão, a plateia esperava atenta pela o#cina. A 
jornada do U foi intensa, na cidade, porque os participantes 
estavam ávidos pela presença dos pesquisadores. Queriam 
ampliar o conhecimento para  elaborar um plano de gestão 
para a cultura da cidade. Um lugar que guarda a história do 
artista Marcelo Grassmann. A casa onde ele morou está lá, 
pronta para ser visitada. Bem de frente do teatro que foi recen-
temente restaurado. E, por falar em teatro, houve quem 
a#rmasse que esta é uma arte em ebulição na localidade. O 
cristo, do alto da montanha, guarda São Simão, cidade de 

grande área rural e pequena concentração urbana, terras por 
onde passa um rio que virou praia: Prainha do Tamanduá. 

Uma parada uniu história, memória e muito prazer 
gastronômico: a Sorveteria do Adriano. Filho de José Luiz do 
Vale, o criador de sabores, premiado em vários concursos, 
guarda receitas do passado que incrementa com frutas de 
época e recebe clientes vindos de muitos locais somente para 
saborear suas diversidades geladas.  Sorvete de uvaia e até 
mesmo de pindaíba (que duas das pesquisadoras nem sabiam 
que era fruta) são algumas variações de sabores do lugar. 

Antes da saída, uma última parada na pani#cadora históri-
ca. Rita de Cássia, Rosa Aparecida, Plínio Marcos e Paulo 
Fernando Puccini tocam o negócio criado pelo bisavô, 
imigrante italiano, senhor Augusto Buccini. Eles não sabem se 
a quinta geração vai dar continuidade aos negócios da família, 
muito provavelmente não, mas enquanto trabalham deixam 
aparente, para quem quiser ver, as marcas do tempo. Todos 
falam do biscoito. 

Mas São Simão guarda muito mais. Logo ali, tem o distrito 
de Bento Quirino, que mantém viva a memória do trem. Mais 
distante, tem a fazenda do Conde. Contam que ele escondeu 
um tesouro até hoje não encontrado. Tem o sino que toca 
meia-noite, o assentamento onde se pode saborear comida 
caseira muito especial e com afeto.

Barretos, com sua história antagonizada entre uma festa 
mundialmente conhecida e uma cidade não inteiramente 
partícipe dessa celebração,  mostrou-se rica de identidades 
que se ocultam. O sabor especial da linguiça do orquidário; o 

pequeno restaurante beira-rio; o cachorro-quente servido na 
praça; uma das mesquitas mais antigas do País; o pequeno 
grande museu; o sorvete popular; a fábrica de chapéus; as 
festas religiosas nas comunidades antecedidas de queimas de 
alho; os grupos de catira; a antiga estação do trem.  

Uma cidade de tantas características que se perde em um 
projeto de unidade. Existe a Barretos que todos conhecem e a 
Barretos que muitos poucos conhecem. A distância entre as 
duas afasta um projeto de cidade criativa.

Das o#cinas, surgiram propostas e resenhas foram inevitáveis: 
(1) planejar a cidade que se deseja criativa colocando o 
homem em primeiro plano; (2) diagnosticar as referências 
culturais antes da elaboração de um plano de ação para a Cidade 
Criativa; (3) perceber as potencialidades não potencializadas; (4) 
valorizar o que se tem, não lamentar pelo que pensa não ter; 
(5) olhar a cidade com outros óculos; (6) preservar o patrimô-
nio histórico com a atenção no futuro,  entre outras.

Ao longo das o#cinas, ainda que de maneira reduzida, 
pelas condições do projeto, espalharam-se provocações que, 
na unidade de medida criada para avaliar a iniciativa, parece-
ram prontas para germinar. As falas iniciais foram alteradas por 
falas #nais mais emotivas, otimistas. Uma cegueira provocada 
pelo peso da di#culdade do fazer mostrou-se menos obscura 
diante de um novo reino de possibilidades. 

8.2. Um estudo de caso -  Ribeirão Preto

Desde a criação do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 

Identidades Culturais, em 2013, o município de Ribeirão Preto 
estava na pauta dos pesquisadores para a elaboração de um 
projeto de cidade inicialmente criativa, depois humana. A baga-
gem de informações sobre o município era signi#cativa, em 
especial na área de identidades culturais, mas quando o grupo 
iniciou a jornada do U, tendo como pergunta guia “o que era 
preciso ‘deixar ir’ para ‘deixar vir’ uma cidade que fosse boa para 
a expressiva maioria dos seus moradores”, observou-se que 
ainda era necessário fazer um download bastante criterioso.

A empreitada dava-se simultaneamente à quali#cação do 
grupo para a compreensão da Teoria U. O aprendizado foi 
intenso e os resultados entregues à comunidade no dia 8 de 
setembro de 2016, durante um seminário proposto pelo IPCCIC 
exclusivamente para difundir o conhecimento gerado. A partir 
dessa data, os três cadernos produzidos, seguindo a Tecnologia 
Social, posteriormente intitulada Diagnóstico de Potenciali-
dades: Cocriação e Cidadania, foram disponibilizados no site do 
Instituto e liberados gratuitamente para download. 

Dessa forma, para o compartilhamento das experiências, o 
leitor que desejar conhecer o conteúdo do projeto, na sua 
totalidade, pode acessar o site!'. Nestas páginas, segue a 
narrativa do processo. 

Talvez seja importante esclarecer que o Instituto é uma 
organização sem #ns lucrativos; que parte das ações são #nan-
ciadas como projetos e outra parte realizada pela dedicação 

voluntária de seus membros. Toda a trajetória proposta para o 
diagnóstico de Ribeirão Preto se deu no modelo voluntariado, 
com dedicação de horas pelos pesquisadores. Faz-se oportuna 
a explicação para esclarecer que essa realidade ditou o ritmo 
do trabalho, que não ocorreu com exclusividade. Outras ações 
simultâneas foram promovidas pelo grupo, por isso a elastici-
dade do tempo compreendido. Não é possível, a partir dessa 
experiência, determinar um cronograma temporal para cum-
prir a demanda assumida pelo grupo. 

Esse foi o projeto mais coletivo realizado pelo IPCCIC. 
Enquanto em outras atividades eram criados subgrupos, para 
esta jornada do U, todos foram partícipes. Registraram-se 
muitas horas de encontros, levantamentos, organizações de 
ideias, debates, re&exões, coletas de dados, entrevistas, escu-
tas, produção textual, desenhos, leituras de grá#cos. Dada a 
abrangência proposta, considerando a formação quantitativa 
do grupo, foi necessário sistematizar os dados para facilitar as 
re&exões e deliberou-se pela organização esquemática 
reconhecendo os pontos fracos e fortes; as ameaças e opor-
tunidades. 

Foi exigida muita transdisciplinaridade nesse exercício. A 
todo instante os pares desa#avam-se a enxergar abaixo da 
linha do iceberg.

O trabalho foi entregue em setembro e, em outubro, 
estourou a maior operação de combate à corrupção da cidade, 
a Sevandija, com a prisão da chefe do executivo, de quatro 
secretários, vereadores e outros agentes públicos. Essa era a 
imagem que ilustrava o texto do segundo caderno. 
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Tecnologia Social para gestão de cidades: cidadania e cocriação

Para o IPCCIC, a Economia Criativa transpõe a concepção 
isolada de duas vertentes, que são a Economia e a Cultura, 
motivando cidadãos a fortalecerem as bases das relações 
humanas de pertencimento. O diagnóstico de identidades 
culturais é aplicado a partir da base identitária da comunidade 
do lugar, considerando importantes as tradições da localidade 
e a vida de seus moradores. O conceito de identidade cultural, 
quando não aprofundado, inviabiliza que o leitor consiga 
dimensionar o que signi#ca esse diagnóstico e como pode 
respaldar a criação de programas amplos de governo. 

Sobre o tema, não há consenso quanto à existência de uma 
crise de identidades, conceito bastante propagado, em espe-
cial, após a globalização, que redimensionou a distância da 
vizinhança. Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall!%  não 
há crise de identidade e não existe identidade uni#cada. Para 
ele, esta seria transformada continuamente em relação às 
maneiras pelas quais somos representados nos sistemas 
culturais à nossa volta. 

Segundo Hall, todas as identidades resultam de sistemas 
de representação, portanto, são construções histórico-sociais. 
A referência cultural liga o indivíduo às estruturas, deslocando 
o sujeito no tempo. Quando não ocorre o processo de identi#-
cação, por meio do qual são re&etidas as identidades culturais, 
estas se tornam provisórias e variáveis, e a identidade estável 
do sujeito parece se fragmentar, gerando, entre outros efeitos, 
a baixa autoestima da população. 

É nesse ponto que os projetos do IPCCIC se inserem. 
A#nal, identidades fragmentadas promovem rupturas 
traumáticas nas relações de pertencimento das comunidades 
com seus lugares e a restauração torna possível o fortaleci-
mento de um projeto de Cidade Humana.

Em campo, fazer o diagnóstico de referências culturais de 
uma cidade signi#ca: (1) conhecer as suas referências para, 
então, identi#car os grupos e suas respectivas identidades 
culturais; (2) tentar localizar no tempo cronológico se existem 
con&itos indentitários – transições sem registro, fragmen-
tos/rupturas, não preservação, predominância de alguma 
forma de poderio (econômico, racial, intelectual...); e, então, 
(3) construir uma base de conhecimento que consolide as 
etapas seguintes.

Dessa base, origina-se um padrão de desejo da comuni-
dade e, a partir daí, qualquer projeto deverá ser concebido, 
seja uma simples proposta de abertura de rua ou uma com-
plexa decisão em criar um polo industrial em uma comuni-
dade que deseja seguir pequena.

Alguns gestores públicos podem fazer a leitura dessa 
metodologia como um entrave, tendo em vista a possibili-
dade de a população sinalizar para a direção contrária àquela 
que os técnicos já delinearam como a adequada para fazer a 
cidade crescer. Entretanto, partilhando os conceitos da Teoria 
U, não é possível que uma semente boa germine em solo 
infértil, nem solo fertilizado dê vida a semente ruim, como 
anteriormente enfatizado. O que signi#ca a#rmar, consideran-
do a ideia como semente e a localidade como solo, que antes 

de plantar é preciso preparar. Ideia boa é a que coaduna com o 
padrão de desejo da comunidade. Sem diagnóstico profundo, 
não há informação certeira. 

Da metodologia fazem parte, ainda, o diagnóstico dos 
stakeholders e, após essa identi#cação, a elaboração de 
propostas de criação de Redes de Cooperação. Nessa fase 
delineiam-se as metas, os cronogramas, recursos e se articulam 
os modelos de cooperação, sejam por clusters, Arranjos Produ-
tivos Locais (APLs), cooperativas, cadeias produtivas, ou 
simplesmente a formação de grupos unidos pela geogra#a ou 
a#nidade.

O IPCCIC relaciona cultura à sua proposta de Tecnologia 
Social com a certeza de que somente por meio da cultura de 
uma comunidade será possível atingir o estágio da conscien-
tização cidadã e coletiva que permita a efetiva realização do 
que se concebe como direitos humanos. Assim como já apre-
sentado na primeira parte deste livro.

Para os pesquisadores do Instituto, a TS com a qual 
trabalham objetiva viabilizar um modelo de gestão de cidade 
que se deseja humana. Entretanto, a cidade, enquanto estrutu-
ra física, geográ#ca, burocrática, espacial, constitucional, 
consolida-se como lugar de vivência a partir da oferta de quali-
dade de vida para o seu morador. Para que se faça agente cocri-
ador da mudança que ele mesmo almeja, é preciso o seu 
empoderamento em relação ao seu papel social, fruto de um 
projeto de formação que se viabiliza por meio de ações 
culturais e educativas. 

Concluindo, a Tecnologia Social do IPCCIC deseja ampli#-

car as falas dos agentes sociais, para que deixem de ser 
estanques, possibilitando que um escute o outro; um enxergue 
o outro; e, diante das condições de escuta e  visão, a sociedade 
e o poder público avancem rumo à quali#cação de vida dos 
moradores das cidades. 

A descida do U, realizada durante a elaboração do projeto 
de cidade para Ribeirão Preto, deu-se ao longo de dois anos, 
isso porque foi o exercício de aprendizagem do grupo. Desde a 
pesquisa Equação de Tudo, até a entrega dos três cadernos da 
TS, em setembro de 2016, tudo foi sendo registrado em um 
modelo didático de aprendizagem, mas era sabido que, a partir 
dali, esse processo teria que ser reorganizado, para torná-lo 
possível em menor espaço de tempo. 

A primeira demanda pontual ocorreu quando surgiu o 
pedido de realizar o diagnóstico de referências culturais na 
pequena cidade de Ribeirão Corrente, também no interior de 
São Paulo, num prazo de três semanas. Naquele momento, 
ainda, o foco era somente para o Patrimônio Cultural.

Foi preciso sistematizar o trabalho do IPCCIC, de maneira a 
compartilhar o conhecimento com membros da comunidade 
local, visto que seriam os aplicadores da TS. Primeiro, houve 
uma o#cina de quali#cação, depois, uma ida a campo. Os 
dados precisavam ser organizados e, então, as perguntas 
norteadoras para análise de políticas públicas, já mencionadas 
no capítulo anterior, deram forma à criação de #chas orienta-
doras.  O que se quer registrar, reconhecer, proteger? Para 
quem o que se quer registrar reconhecer, proteger é impor-
tante? Por que o que se quer registrar, reconhecer, proteger é 

importante para esse grupo? Como se quer fazer? 
Esta foi a primeira #cha proposta pelo IPCCIC, que depois 

foi sendo quali#cada e o modelo #nal será apresentado no 
capítulo sobre os seminários realizados nas cidades. 

8.1 Patrimônio Cultural na Cidade Criativa 
       experiências de campo

Como foi descrito, a TS criada pelo IPCCIC é resultado da 
prática. Foi-se fazendo e aperfeiçoando. A cada desa#o no 
cumprimento de metas, cronogramas e demandas especí#cas, 
a proposta em curso era validada ou revisada. A Teoria U 
seguiu como base em todas as fases seguintes empenhadas 
pelo Instituto.  Às vezes, era anunciada, às vezes, dependendo 
do público, simplesmente aplicada sem introduções sobre a 
metodologia. Assim aconteceu em nove cidades da região, 
com atendimento a 22 municípios (2015-2016). Em atividades 
de 8 horas, o grupo era induzido a fazer a descida e a subida do 
U sem muitas explicações sobre a sistematização. O motivo 
para essa não abordagem era um só, naquele momento: o 
tempo para as práticas era exíguo. Mesmo usando o desenho 
do U nas apresentações, mostrando o processo, optava-se por 
não identi#car como uma Teoria, sem qualquer prejuízo para a 
dinâmica. 

A introdução era feita, como já narrado, com a dinâmica do 
quebra-cabeça do mapa-múndi, de um lado, e o homem, do 
outro, para apresentar o conceito de que, ao longo do dia, 
todos pensariam em ações para a cidade, sempre colocando o 
ser humano em primeiro lugar, em especial, em detrimento da 
instituição. 

Nas primeiras três horas, os pesquisadores do IPCCIC atua-
vam no campo da formação, ofertando conhecimento, cred-
itando experiências. Primeiro sobre Cidade Criativa, criativi-
dade, Economia da Cultura; depois sobre Patrimônio Cultural, 
marcos legais, preservação e as relações estabelecidas entre os 
tempos, passado, presente e futuro. Como enunciado em 
capítulo anterior, foi em um processo de escuta ativa, operada 
no quarto nível, que na segunda, ou terceira, o#cina dessa 
sequência de atividades do Instituto, se deu a transformação na 
comunicação sobre patrimônio cultural. 

Considerando o download de que existe muito ranço na 
relação poder público, sociedade preservacionista e propri-
etários de bens culturais, capitaneada pelo setor econômico, 
tratar o tema como uma condição para preservar o passado 
não dava conta de dirimir aquele con&ito. Foi quando, durante 
um insight, pesquisadores do IPCCIC compreenderam que era 
necessário inverter a apresentação do tema. Aquelas pessoas 
precisavam responder como queriam ser lembradas no futuro. 
A partir da resposta, então, teriam que pensar em políticas 
públicas de preservação dos bens identitários pertinentes 
àquela imagem projetada. Deixou-se ali de relacionar o 
patrimônio como unicamente algo do passado para dar-lhe um 

lugar privilegiado no futuro. 
Ainda na parte da manhã, dada a realidade das cidades 

visitadas, era dedicado um tempo para tratar de identidades 
especí#cas do lugar, com destaque para a gastronomia e as 
celebrações. Também aqui, operando a escuta ativa, emergiu 
das participações um tópico absorvido pelo IPCCIC em suas 
ações futuras: “Comida com afeto”. Cidades pequenas, de 5 a 60 
mil habitantes, muitas vezes, conservam atividades caseiras, ou 
de pequenos comércios, que rementem para uma culinária 
intimista, identi#cada, desde aquelas o#cinas, pelos pesquisa-
dores, como “comida com afeto”.

Um diagnóstico feito nessa atividade, considerando as 22 
cidades envolvidas, chamou muita a atenção do colegiado. 
Todas as participações remetiam para uma produção discursiva 
de baixa autoestima. Não dos indivíduos participantes, mas do 
coletivo em relação à sua cidade. Na percepção dos pesquisa-
dores, aquele era um tema que exigiria estudos especí#cos. 

Na parte da tarde, os participantes eram convidados a levar 
os membros do IPCCIC para um passeio virtual pela cidade. A 
satisfação maior dos membros do Instituto era que, nesse 
momento, observava-se a elevação da autoestima. O exercício 
de ouvir de maneira empática aproximou aquelas pessoas dos 
pesquisadores e um grupo começou a valorizar suas escolhas 
em relação ao outro e, de repente, aquelas cidades, inicial-
mente acanhadas, modestas, agigantavam-se, repletas de 
lugares com signi#cados e importância, exemplares únicos. 
Cada um começou a anunciar o melhor pastel do mundo; o 
jardim com as &ores mais lindas do universo; a festa junina mais 

caipira do País. Motivados pela o#cina da manhã e pela frase 
de Manoel de Barros: “Meu quintal é maior do que o mundo”.

Para ilustrar sobre o que é possível absorver ao longo da 
descida do U, ainda que em uma atividade de oito horas, 
seguem algumas narrativas dos participantes, publicados no 
livro O Patrimônio Cultural na Cidade Criativa, disponível no 
site do IPCCIC.  O download revelou que, em Franca, todos dão 
valor para as três colinas, que são a marca registrada da cidade. 
Os roteiros foram propostos sempre a partir dessa característi-
ca geográ#ca do lugar, formado por colinas; três em especial. A 
velha estação de trem causou polêmica, pois o uso privado do 
lugar não era aceito pelos presentes. Ideias não faltaram para 
fazer daquele lugar a sede de encontros culturais. Passear pelo 
relógio do sol, bem no coração da cidade, também foi um traje-
to comum, mas cada grupo acrescentou adjetivos diferentes. O 
espaço, de tão presente no cotidiano deles, quase se tornara 
invisível. Todos deram destaque para os vitrais de alguns casa-
rões ainda conservados; o café do centro da cidade; a história 
da visita do ex-presidente Juscelino Kubitschek e o surgimen-
to do prato, bastante conhecido, Filé JK, servido até hoje no 
Restaurante Barão. 

A vida do basquete também ganhou espaço nas narrati-
vas, mas eles mesmos apontaram  que, quem passasse pela 
cidade, e não fosse dia de jogo, pouco teria para ver. O 
destaque para esse encontro foi a discursiva sobre a relação da 
cidade com os trabalhadores das fábricas de calçado. Enquan-
to a propaganda exibe um potencial econômico, logo, preten-
siosamente identitário, o grupo desnuda uma relação de baixa 

autoestima vinda de uma categorização empobrecida de 
trabalhadores. 

Todos concordaram que a pirâmide que revela os poucos 
com muito e os muitos com pouco, com foco absolutamente 
centrado nas indústrias de calçado, não contribuíam, em nada, 
para uma relação favorável de pertencimento advinda dos 
moradores mais carentes.

Jaboticabal foi o cenário do encontro com outras cidades: 
Pontal, Guatapará, Taquaritinga, Sertãozinho e Itápolis. A 
diversidade de informações fez proliferar ideias e um desejou 
conhecer a cidade do outro. Tudo isso a partir de simples 
narrativas verbais. Uma mesma pergunta sempre desencadea-
va o passeio: O que sua cidade tem que só sua cidade tem? Se, 
pela manhã, o silêncio predominava durante as o#cinas, próxi-
mo das 17 horas, muitos tagarelavam suas especi#cidades. 

Em Jaboticabal, foram vários os destaques, mas os partici-
pantes surpreenderam a si mesmos, quando perceberam 
quantos elementos foram identi#cados por eles como parte da 
identidade cultural da sua cidade. Lembraram até do jeito 
diferente de servir aos clientes, dos donos de um bar que todos 
sempre visitam. A história da jabuticaba e seus derivados 
apareceu, mas foi encoberta por outra, muito inusitada.

 Todos conheciam o “cigarrete”, mas ninguém nunca tinha 
visto sua singularidade, tanto que ele só foi citado no trabalho 
#nal. Trata-se de uma comida somente preparada em Jaboti-
cabal. Contaram, no dia do encontro, que um senhor que fazia 
pastel, já fechando seu estabelecimento, foi abordado por 
alguém que desejava comprar o salgado, mas sem todos os 

ingredientes; o vendedor  desculpou-se e anunciou que não 
poderia atender ao pedido. O pretenso comprador insistiu e 
aceitou que o pastel fosse feito com qualquer ingrediente. 
Dona Lina Biondi, em entrevista ao diretor de Cultura da 
Cidade de então, Abel Zeviani, dias depois da O#cina, a pedido 
dos pesquisadores, e disponibilizada na internet, conta outra 
história. Ela mesma inventou a receita, e da maneira detalhada 
como relata os negócios da família, não deixa dúvida. Até hoje 
o cigarrete não falta nos encontros dos moradores da cidade. 
Pesquisando na internet, observam-se alguns comentários 
sobre o prato, muitos deles a#rmando que só comeram em 
Jaboticabal, entretanto.

A vivência com o relato sobre Guatapará, cidade até pouco 
tempo ainda distrito, foi reveladora. A moradora do lugar não 
parecia entusiasmada; seu olhar só revelava aquilo que ela não 
gostava de ver. Entre o grupo, no entanto, havia um jovem que 
guardava na memória suas férias de Natal em Guatapará e 
descreveu com minúcias a fazenda que visitava, a entrada da 
propriedade rural e, com mais detalhes ainda, a ponte antiga. 
Sua verbalização sobre a pequena localidade, quase poética, 
seguia acompanhada de sorrisos de infância. Ao #nal, todos 
queriam ir ao mesmo lugar. 

Os participantes de Taquaritinga demoraram a enxergar o 
que só a cidade tinha. Passearam, passearam, até que descobri-
ram alguns lugares, entre eles a venda do senhor Titinho Liba-
nori, comércio pequeno que tem de tudo e faz parte da história 
da localidade e o Bar do Riquinho, que vende a melhor linguiça 
seca que qualquer um já comeu, segundo os anunciantes.

Nessa metodologia, de tirar a névoa para enxergar a 
referência; de trocar os óculos; de abrir o coração, a vontade e 
a mente; de tornar visível o invisível, cada um foi apresentando 
suas especi#cidades. Pontal, com a feira de domingo; Itápolis, 
com seu campo de futebol; Sertãozinho, com o seu novo 
Cristo que, ao ser instalado, mudou a rotina daqueles que 
frequentavam o lugar.

Nuporanga  revelou-se, logo na chegada, com suas muitas 
ruas de paralelepípedo. Os participantes não sabiam ao certo 
sobre o que os pesquisadores falariam, mas logo, muito logo, 
perceberam que o assunto respondia a muitas de suas 
perguntas. Para a dinâmica, resolveu-se, justo naquele dia, 
levar rapadura para ilustrar a produção artesanal do produto. 
Houve um constrangimento ao saber que na cidade se produ-
zia a melhor rapadura da região. A dona do conhecimento foi 
chamada e falou sobre sua arte de fazer rapadura; até aquele 
dia, ninguém ousara pensar naquela habilidade como uma 
identidade cultural.  Como a cidade é pequena e o grupo não 
era grande, o passeio aconteceu de fato pelas ruas, em busca 
de ver o que só Nuporanga tinha. Casas antigas que, para 
muitos, eram só edi#cações velhas, ganharam valor. Re&etindo 
o entusiasmo, o otimismo do grupo, foi possível perceber a 
mudança do vocabulário ao longo do encontro. De repente, 
eles estavam apontando para coisas que sempre estiveram ali, 
mas que até aquele dia não saltavam aos olhos.

Em Bebedouro, a expectativa era alta. O encontro encer-
raria uma semana de estudos sobre patrimônio e o público 
estava ansioso. Com blocos de anotação e fotos o tempo todo 

das lâminas do PowerPoint, os participantes sabiam muito 
bem o que queriam aprender. A cidade recebeu, ainda, repre-
sentantes de Colina e Pontal.  Foi ali, muito provavelmente 
pela presença de educadores, que o debate sobre o modelo 
de comemoração das festas juninas e do Dia do Índio mais 
repercutiu.

 Depois de ilustrar que as festas promovidas pelas escolas 
apresentam caricaturas de uma cultura que nunca existiu, 
como, por exemplo, remendos ridicularizados nas roupas, 
meias de pé trocadas, pintas desproporcionais no rosto, 
dentes pintados de preto, estereótipos de um caipira que 
deixam para trás uma cultura simples, a #m de evidenciar 
aspectos muitas vezes distorcidos da vida no campo, o público 
re&etiu sobre o papel da Educação Patrimonial.

 Na dinâmica do passeio pelas cidades, Bebedouro se 
revelou imensa. Todos começaram tomando café no mesmo 
lugar: na esquina do pecado e com uma diversidade ou outra 
no trajeto, não houve grupo que não parasse no complexo 
formado pela estação ferroviária. O lugar guarda edi#cações, 
que protege histórias e revela pessoas, especialmente as 
histórias das pessoas que chegavam de trem e subiam a 
escadaria para ver a vida.

Em Ituverava a chuva fez companhia durante todo o dia. 
Di#cultou o passeio pela cidade, mas não minimizou a atuação 
dos participantes. Divididos em grupos, as muitas professoras 
de arte, coordenadoras e os artistas acompanharam os referen-
ciais, inicialmente sem de pronto relacioná-los aos seus cotidia-
nos. Uma hora depois, tudo estava claro e, sim, havia muito por 

ser feito na cidade e, em especial, começando pelas escolas.
Ao longo do passeio virtual, paradas em lugares comuns. 

Lembraram-se das excelentes cozinheiras, dos pequenos e 
antigos estabelecimentos; evidenciaram o trabalho dos 
artesãos e dos músicos; contaram a história da escola que está 
entre as tombadas pelo Estado. Mas um patrimônio edi#cado 
chamou a atenção de todos: a igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, erguida pelos próprios escravos, 
em 1820. Ao seu redor, até o que não se pode ver mais, ainda 
se mantém presente, nas memórias dos moradores do lugar. 
Seguindo o caminho da igrejinha, muito bem conservada, se 
chega à cachoeira que sempre esteve ali. Já foi muito visitada, 
até mesmo por pessoas de outras localidades. Todos manifes-
taram o desejo de que a área ecológica se tornasse o centro das 
atenções novamente. Na cidade onde a estação ferroviária está 
fechada, existem muitas expectativas de ocupação cultural. Os 
bares não escondem a forte imigração japonesa. Um petisco 
para toda hora é o peixe cru.

Em São Simão, a plateia esperava atenta pela o#cina. A 
jornada do U foi intensa, na cidade, porque os participantes 
estavam ávidos pela presença dos pesquisadores. Queriam 
ampliar o conhecimento para  elaborar um plano de gestão 
para a cultura da cidade. Um lugar que guarda a história do 
artista Marcelo Grassmann. A casa onde ele morou está lá, 
pronta para ser visitada. Bem de frente do teatro que foi recen-
temente restaurado. E, por falar em teatro, houve quem 
a#rmasse que esta é uma arte em ebulição na localidade. O 
cristo, do alto da montanha, guarda São Simão, cidade de 

grande área rural e pequena concentração urbana, terras por 
onde passa um rio que virou praia: Prainha do Tamanduá. 

Uma parada uniu história, memória e muito prazer 
gastronômico: a Sorveteria do Adriano. Filho de José Luiz do 
Vale, o criador de sabores, premiado em vários concursos, 
guarda receitas do passado que incrementa com frutas de 
época e recebe clientes vindos de muitos locais somente para 
saborear suas diversidades geladas.  Sorvete de uvaia e até 
mesmo de pindaíba (que duas das pesquisadoras nem sabiam 
que era fruta) são algumas variações de sabores do lugar. 

Antes da saída, uma última parada na pani#cadora históri-
ca. Rita de Cássia, Rosa Aparecida, Plínio Marcos e Paulo 
Fernando Puccini tocam o negócio criado pelo bisavô, 
imigrante italiano, senhor Augusto Buccini. Eles não sabem se 
a quinta geração vai dar continuidade aos negócios da família, 
muito provavelmente não, mas enquanto trabalham deixam 
aparente, para quem quiser ver, as marcas do tempo. Todos 
falam do biscoito. 

Mas São Simão guarda muito mais. Logo ali, tem o distrito 
de Bento Quirino, que mantém viva a memória do trem. Mais 
distante, tem a fazenda do Conde. Contam que ele escondeu 
um tesouro até hoje não encontrado. Tem o sino que toca 
meia-noite, o assentamento onde se pode saborear comida 
caseira muito especial e com afeto.

Barretos, com sua história antagonizada entre uma festa 
mundialmente conhecida e uma cidade não inteiramente 
partícipe dessa celebração,  mostrou-se rica de identidades 
que se ocultam. O sabor especial da linguiça do orquidário; o 

pequeno restaurante beira-rio; o cachorro-quente servido na 
praça; uma das mesquitas mais antigas do País; o pequeno 
grande museu; o sorvete popular; a fábrica de chapéus; as 
festas religiosas nas comunidades antecedidas de queimas de 
alho; os grupos de catira; a antiga estação do trem.  

Uma cidade de tantas características que se perde em um 
projeto de unidade. Existe a Barretos que todos conhecem e a 
Barretos que muitos poucos conhecem. A distância entre as 
duas afasta um projeto de cidade criativa.

Das o#cinas, surgiram propostas e resenhas foram inevitáveis: 
(1) planejar a cidade que se deseja criativa colocando o 
homem em primeiro plano; (2) diagnosticar as referências 
culturais antes da elaboração de um plano de ação para a Cidade 
Criativa; (3) perceber as potencialidades não potencializadas; (4) 
valorizar o que se tem, não lamentar pelo que pensa não ter; 
(5) olhar a cidade com outros óculos; (6) preservar o patrimô-
nio histórico com a atenção no futuro,  entre outras.

Ao longo das o#cinas, ainda que de maneira reduzida, 
pelas condições do projeto, espalharam-se provocações que, 
na unidade de medida criada para avaliar a iniciativa, parece-
ram prontas para germinar. As falas iniciais foram alteradas por 
falas #nais mais emotivas, otimistas. Uma cegueira provocada 
pelo peso da di#culdade do fazer mostrou-se menos obscura 
diante de um novo reino de possibilidades. 

8.2. Um estudo de caso -  Ribeirão Preto

Desde a criação do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 

Identidades Culturais, em 2013, o município de Ribeirão Preto 
estava na pauta dos pesquisadores para a elaboração de um 
projeto de cidade inicialmente criativa, depois humana. A baga-
gem de informações sobre o município era signi#cativa, em 
especial na área de identidades culturais, mas quando o grupo 
iniciou a jornada do U, tendo como pergunta guia “o que era 
preciso ‘deixar ir’ para ‘deixar vir’ uma cidade que fosse boa para 
a expressiva maioria dos seus moradores”, observou-se que 
ainda era necessário fazer um download bastante criterioso.

A empreitada dava-se simultaneamente à quali#cação do 
grupo para a compreensão da Teoria U. O aprendizado foi 
intenso e os resultados entregues à comunidade no dia 8 de 
setembro de 2016, durante um seminário proposto pelo IPCCIC 
exclusivamente para difundir o conhecimento gerado. A partir 
dessa data, os três cadernos produzidos, seguindo a Tecnologia 
Social, posteriormente intitulada Diagnóstico de Potenciali-
dades: Cocriação e Cidadania, foram disponibilizados no site do 
Instituto e liberados gratuitamente para download. 

Dessa forma, para o compartilhamento das experiências, o 
leitor que desejar conhecer o conteúdo do projeto, na sua 
totalidade, pode acessar o site!'. Nestas páginas, segue a 
narrativa do processo. 

Talvez seja importante esclarecer que o Instituto é uma 
organização sem #ns lucrativos; que parte das ações são #nan-
ciadas como projetos e outra parte realizada pela dedicação 

voluntária de seus membros. Toda a trajetória proposta para o 
diagnóstico de Ribeirão Preto se deu no modelo voluntariado, 
com dedicação de horas pelos pesquisadores. Faz-se oportuna 
a explicação para esclarecer que essa realidade ditou o ritmo 
do trabalho, que não ocorreu com exclusividade. Outras ações 
simultâneas foram promovidas pelo grupo, por isso a elastici-
dade do tempo compreendido. Não é possível, a partir dessa 
experiência, determinar um cronograma temporal para cum-
prir a demanda assumida pelo grupo. 

Esse foi o projeto mais coletivo realizado pelo IPCCIC. 
Enquanto em outras atividades eram criados subgrupos, para 
esta jornada do U, todos foram partícipes. Registraram-se 
muitas horas de encontros, levantamentos, organizações de 
ideias, debates, re&exões, coletas de dados, entrevistas, escu-
tas, produção textual, desenhos, leituras de grá#cos. Dada a 
abrangência proposta, considerando a formação quantitativa 
do grupo, foi necessário sistematizar os dados para facilitar as 
re&exões e deliberou-se pela organização esquemática 
reconhecendo os pontos fracos e fortes; as ameaças e opor-
tunidades. 

Foi exigida muita transdisciplinaridade nesse exercício. A 
todo instante os pares desa#avam-se a enxergar abaixo da 
linha do iceberg.

O trabalho foi entregue em setembro e, em outubro, 
estourou a maior operação de combate à corrupção da cidade, 
a Sevandija, com a prisão da chefe do executivo, de quatro 
secretários, vereadores e outros agentes públicos. Essa era a 
imagem que ilustrava o texto do segundo caderno. 


