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Seis passos para a Cidade Humana

PASSO 6
Educar em suas

múltiplas formas
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Lauda Soares Abbad

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Ainda que a Economia sempre tenha feito parte da base consti-
tuinte do nosso trabalho, pelo diálogo intrínseco com a criatividade, 
apoiada na cultura, o tema não constava do primeiro desenho de 
Cidade Humana. Somente dois anos depois, quando resolvemos 
aprofundar o estudo, a falta dessa ciência foi sentida. Primeiro para 
um grupo, que, ao defender a necessidade da abordagem, ponderou 
para os demais sobre o prejuízo em conceber uma proposta de 
cidade sem a revisão do modelo tradicional de Economia. Em segui-
da, por todos. Cada qual re!etiu a partir de seu referencial. A falta da 
Economia na trilha delineada rumo à Cidade Humana deixava o traje-
to obscuro e muitas perguntas sem respostas.

Em 2016, resultado de um processo de escuta, depois de suces-
sivas entrevistas, o grupo criou uma campanha de comunicação para 
ilustrar algumas defesas. Um convite para as pessoas lembrarem de 
seus tempos passados, os vídeos" sugerem que as crianças de hoje 
ainda desenham casas, pessoas, árvores, do mesmo jeito de antiga-
mente. A mensagem #nal certi#ca que muitas coisas podem mudar, 
ao longo do tempo, mas que todos sempre precisarão de casa para 
morar; árvores para equilibrar o meio ambiente; saúde para ter quali-
dade de vida.

Essa re!exão foi decisiva para levar o grupo a um referencial 
expandido. Especialmente quando os ODS foram acrescidos ao 
estudo como elemento de análise. As pesquisas de campo, conduzi-
das nas cidades$, durante a realização de várias edições do seminário 
intitulado Identidades Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, em 
2017, reforçou a pergunta: Qual o papel dos municípios na imple-
mentação de políticas a favor do cumprimento dos ODS? O debate 
não seguia sem conexões do tema com o estado econômico da local-
idade. A pior constatação feita naquele estágio foi que, para muitos 
municípios, a única versão da Economia concebida, era a industrial. 
Uma forte rede de conversação estava estabelecida, determinando 
um padrão cultural a favor da industrialização. A sentença: “O 

prefeito precisa trazer indústrias para a nossa cidade para criar novos 
empregos”, ecoava tão insistentemente que transformava o pres-
suposto em verdade de#nitiva. Aqueles moradores, das várias 
pequenas cidades da região nordeste do estado de São Paulo, 
mesmo com traços marcantes da agricultura, pareciam ignorar suas 
identidades culturais, conclamando políticas globais e, não raras 
vezes, desconsiderando as potencialidades locais. 

Todas as 22 cidades compreendidas no projeto de debate sobre 
identidades culturais e desenvolvimento econômico, foram visitadas 
pelos pesquisadores. Metodologicamente, assim que chegávamos 
nas localidades, dirigíamo-nos para a praça central. A equipe separa-
va-se em duplas e enquanto um conversava com os moradores, 
escolhidos aleatoriamente, o outro registrava, em vídeo, e fazia 
anotações. Essas escutas, sistematizadas pela Teoria U, nos #zeram 
entender o sentimento de inferioridade daqueles que, se julgando 
distantes das questões globais, apresentavam elevado grau de baixa 
autoestima. 

Esse distanciamento entre as cidades, lá no interior, e o centro do 
mundo, onde tudo parece acontecer, pode fazer com que os mora-
dores das cidades distantes não se responsabilizem pelos problemas 
planetários. Diante da concepção de comunidade, apresentada no 
passo três, há o rompimento dos elos entre as cidades, os estados e a 
Nação. O desenho que se pode fazer a partir dessa narrativa, é que, 
assim como muitas questões conectam as partes do planeta (comér-
cio comum, comunicação, turismo...), outras tantas as desconectam 
(propósitos incomuns, concorrência, cultura...).  

Na tentativa de compreender essa relação prejudicada, nos 
propusemos a fazer uma re!exão sobre a miséria. Os números 
podem ser planetários: 820 milhões de pessoas passam fome no 
mundo, segundo dados da ONU divulgados em 2018%. Mas, na essên-
cia da questão, cada um desses milhões tem um nome, mora em um 
lugar, tem sua própria história, sua identidade. Os dois movimentos, 

do micro ao macro, e o inverso, são importantes na equação que 
coloca, na mesma linha estruturante, crescimento e igualdade, 
conceitos frequentes no debate sobre os ODS. Entretanto, o maior, 
muitas vezes, tem sufocado o menor, exaurindo-o de tal forma que 
este enfraquece o outro e todos perdem. Enquanto a política macro-
econômica “deve ocupar-se da in!ação e das !utuações de curto 
prazo”, conforme enfoques ortodoxos dominantes em alguns círcu-
los acadêmicos&, a micropolítica deve jogar luz na localidade e criar 
meios e incentivos para o fortalecimento do que chamamos de 
Economia Cocriadora, uma proposta de intersecção entre as Econo-
mias identi#cadas como Criativa, Colaborativa, Compartilhada, 
Circular e de Circuito Curto. 

O papel das cidades na Economia C
Quando se olha a partir do planeta para as cidades, o que se vê 

não é o mesmo, ao posicionar o olhar da cidade para o planeta. O 
primeiro movimento revela um conjunto de milhões de pessoas. O 
segundo permite o reconhecimento das identidades e, ao fazê-lo, há, 
naturalmente, uma amplitude de compreensão das realidades. É 
preciso a#rmar que não existem caminhos que permitam trabalhar 
pela igualdade sem destinar esforços em entender e respeitar as 
diferenças. Isso signi#ca concluir que qualquer projeto de crescimen-
to socioeconômico para o Brasil, pautado na igualdade de oportuni-
dades, precisa fortalecer o seu menor núcleo, politicamente organi-
zado, que é a cidade (áreas rurais e urbanas), onde de fato o ser 
humano está enraizado, ainda que em conexão com o mundo.

 É preciso compreender de muito perto as heterogeneidades. 
Esse tem sido o trabalho cotidiano do IPCCIC. Estudar para entender 
o papel e o comportamento das cidades, pensando nelas como um 
organismo vivo, que se posta no ponto mais central da estrutura 
planetária. Fazemos isso desde 2013, e percorremos alguns trajetos, 
sempre focados na defesa de que qualquer projeto para uma locali-

dade precisa se dar a partir de profundos diagnósticos sobre o lugar 
com base nas identidades culturais. 

Considerando que não existe o centro sem a periferia e vice-ver-
sa, é preciso criar mecanismos e políticas que não desconsiderem 
nenhum deles, nem o centro, nem a periferia. Seguindo essa linha, 
evidenciando o mundo pós-internet, uma navegada na web e lá 
está, sem autoria, a de#nição de que “a economia vem assumindo 
novas facetas – todas elas tendo o ser humano em seu centro”'. Mas 
o que signi#ca estar no centro? Seria a mesma coisa que colocar o 
ser humano em primeiro lugar, como preconiza a Cidade Humana? 

Arriscamos a a#rmar que não. A própria linguística pode nos 
emprestar recursos para melhor compreendermos. Primeiro 
consideremos o uso do gerúndio, dando à Economia uma posição 
de movimento – ‘assumindo’. A Economia está se metamorfoseando, 
ao assumir novas facetas. O centro sugere, imediatamente, uma 
radial e, exatamente por isso, concebe as áreas periféricas. Aquelas 
que se formam a partir do ponto central e seguem circundando-o. 
Então, uma pergunta surge dessa obviedade: Se o ser humano está 
no centro DA ECONOMIA, é a Economia que protagoniza ocupando 
toda a área delineada pela radial. Como seria um sistema econômico 
em que, de fato, o ser humano fosse colocado em primeiro lugar? 

O cerne da questão é que, em sua condição primeira de ser 
humano, antes de ser introduzido em um grupo estatístico – 
homem, mulher, eleitor, pobre, classe média, trabalhador ou 
desempregado –, o cidadão apresenta características únicas que, ao 
serem desconsideradas, podem tornar frívola uma proposta estru-
turante de crescimento com igualdade. A partir desse recorte é que 
surgem Economias alternativas no campo da micropolítica: Criati-
vas, Colaborativas ou Compartilhadas, Circulares e de Circuitos 
Curtos, conforme apresentado a seguir.

A primeira, Economia Criativa, anteriormente identi#cada como 
Economia da Cultura, está atrelada ao processo em que a criativi-

dade agrega valor ao produto. A Economia Colaborativa, ou Compar-
tilhada, dialoga com a relação estabelecida entre a escassez de recur-
sos, com o consumo excessivo e o meio ambiente. O receio da falta 
apresentou a possibilidade do compartilhamento ou da colabo-
ração. A Economia Circular propõe uma combinação entre a e#ciên-
cia e a redução de desperdícios, trata-se da Economia que otimiza o 
uso dos recursos naturais. A proposta de Economia de Circuitos 
Curtos volta-se para  o fortalecimento de pequenas regiões, propon-
do a produção e o consumo em áreas geográ#cas concentradas.

Um encontro de referenciais
Toda trajetória percorrida pelo grupo sempre manteve a cultura 

no centro da radial, como o lugar em que as identidades podem ser 
percebidas, se formam e se consolidam. Espaço que organiza o conjun-
to de ideias, pensamentos, crenças, tradições de uma localidade. 

Dada a polissemia do léxico “cultura”, entendendo que a própria 
busca, aceitação e o uso de um conceito já implica assumir uma 
postura que é, ao mesmo tempo, política e ideológica, faz-se oportu-
no contextualizar. Para Terry Eagleton(, estudioso bastante crítico 
sobre a produção intelectual, a palavra cultura está entre as mais 
complexas de nossa língua.  Essa variação do sentido complexi#ca-se 
ainda mais quando, por vezes, com foco na Filoso#a, o conceito de 
‘natureza’, para o autor, o léxico mais complexo de todos, é apresen-
tado como o oposto de cultura.

 Entretanto, a assertiva de que o que não é natural é cultural, já não 
se sustenta em pé, especialmente quando o que entendemos como 
natural é exatamente o que temos de mais cultural. A teoria do habitus, 
do francês Pierre Bourdieu), ajuda a compreender a contrariedade 
dessa relação. O autor chama de habitus o sistema de disposições 
duráveis e transponíveis que,  integrando  todas as  experiências  
passadas, funciona a cada momento como matriz de percepções, apre-
ciações e ações – e torna possíveis tarefas in#nitamente diferenciadas, 

graças às transferências analógicas de esquemas*.
 Bourdieu voltou ao tema em muitas de suas obras, aprimorando 

o debate sobre o conceito que pode ser entendido ainda como um 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de 
disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 
adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 
especí#cas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano+.

A palavra cultura mapeia, em seu desdobramento semântico, 
originária de cultivo, da agricultura, a mudança histórica da própria 
humanidade da existência rural para a urbana. O movimento dos 
seus signi#cados é constante e perceptível. Altera-se e permanece 
com vários sentidos até a atualidade, em uma dialética com a própria 
contextualização, permitindo e propondo a diversidade cultural.

Se a palavra cultura guarda em si os resquícios de importante 
transição histórica, também codi#ca várias questões #losó#cas 
fundamentais. Nesse único termo, entram indistintamente em foco 
questões de liberdade e opressão, mudanças e identidade, os 
saberes e os fazeres, o dado e o criado. É quando codi#ca que a cultu-
ra referencia as muitas identidades e consolida as práticas e ações 
sociais que seguem um padrão determinado no espaço, como as 
criações simbólicas expressas em modos de vida, crenças, 
motivações, valores, práticas, rituais, comportamentos, instituições, 
costumes. É nessa amplitude que se busca entender, também, cultu-
ra como espaço de luta,  ação,  confronto, na perspectiva de 
construção da hegemonia.   

Atento à transição da palavra cultura, o poeta e ensaísta T. S. 
Eliot", dedicou-se a organizar notas para a sua de#nição. E esclarece 
que só o fez, por inconformidade pelo mau uso do léxico. Para ele, a 
cultura de um indivíduo é dependente da cultura de um grupo, ou 
classe, e que esta é dependente da cultura do conjunto da sociedade 
à qual pertence.   

Nessa relação é que o trabalho realizado pelo grupo se susten-
ta; ao asseverar a importância do diagnóstico das potencialidades 
de uma cidade a partir das identidades culturais. O processo dá-se 
em constante movimentação, que sai da cultura do indivíduo para a 
sociedade e da sociedade para o indivíduo, identi#cando os grupos 
e propondo o fortalecimento das partes, ou do todo, quando o 
diagnóstico assim aponta. 

Essa é a contribuição metodológica desse grupo de pesquisa-
dores em relação às outras metodologias que adota, em especial a 
Teoria U. Na prática, acontece uma adaptação. Ao trajeto sugerido 
pela Teoria, descida e subida pelas hastes do U, conforme já descrito, 
o grupo reforça o olhar atento para as identidades culturais, não 
como resultado, mas ponto de partida. Isso signi#ca a#rmar que, 
algumas vezes, o percurso da teoria revela as identidades, outras 
vezes, essas identidades estão compreendidas no início do trajeto. 

De volta à Economia e à relação que desejamos estabelecer com 
as identidades culturais, acrescentamos que, muitas vezes, essa 
ciência mede de cima para baixo, dos macros números para as 
unidades. Quando faz isso, sintoniza seu foco nas grandes dimensões 
e, ao diminuir o objeto observado, a imagem #ca embaçada. A Cultu-
ra re!ete de baixo para cima, mas também, a partir dela, o foco do 
unitário, ao ser expandido, embaça. A proposta é que as dimensões 
econômicas e culturais não tenham tanto distanciamento entre a 
unidade e o conjunto (o cidadão e a população planetária), mas que 
as cidades se consolidem enquanto um conjunto de leituras 
econômicas e identitárias soberanas, em relação aos seus cidadãos. 
Trata-se do fortalecimento das micropolíticas, atividade muito clara-
mente trabalhada no passo dois.

Scharmer"" narra o movimento egocêntrico para o ecocêntrico e 
constrói um modelo de sociedade 4.0 criando uma nova cultura a 
partir do eco adverso ao ego. Como economista, descreve a transição 
dos sistemas econômicos sociais. Nas empresas, por exemplo, parte 

da concepção hierárquica para o ecossistema cocriativo. Mas 
também propõe, no campo da gestão política, que o Estado assuma 
um modelo dialógico.  A educação, que na sociedade 1.0 está 
centrada em inputs e na autoridade, precisa avançar para outra 
proposta, centrada no empreendedorismo, orientada pela cossensi-
bilização.

Também a palavra empreendedorismo, desde a primeira vez, 
foi tendo usos diversos e, quando aplicada, suscita muitas variações 
de sentido. Um dos mais repudiados é o que sugere inversão de 
valores, minimizando as de#ciências do sistema e derivando o 
fracasso para o homem e a mulher não empreendedores. É impor-
tante contextualizar que, no campo da Cidade Humana, esse 
empreendedorismo ganha versão social e permite o empodera-
mento do ser humano. Nosso uso do léxico deve seguir reforçado 
pelo conceito de cocriação. Empreender, na Cidade Humana, é 
também cocriar, ainda que não somente isso.

Considerando a vida do planeta, outro movimento que não 
esse, proposto a partir da Teoria U, que nos leve do ego para o eco, 
poderá não ser exitoso. A questão, no entanto, é como transformar 
o cidadão usuário do planeta em seu cocriador"$, tendo como linha 
estruturante o desenvolvimento e o crescimento econômico com 
igualdade. Os referenciais que sustentam esse estudo abrem para 
uma re!exão absolutamente pertinente, que é a possibilidade da 
estagnação como uma proposta, e do envolvimento, no lugar do 
desenvolvimento. Sobre isso, trataremos mais adiante. 

Resultado das sucessivas re!exões em grupo, a partir das diver-
sas experiências de campo, muitas já descritas, algumas respostas 
foram obtidas, quando da intersecção entre o contato com o 
indivíduo e as leituras expandidas de sociedade, a partir dos autores 
mencionados. A primeira delas é que nenhum cidadão será cocri-
ador sem tornar-se transdisciplinar"%. Isso signi#ca a#rmar que cada 
cidadão, na sua individualidade, enquanto parte unitária da popu-

lação de um país, precisa ter sua visão de mundo expandida. Esse 
cidadão precisa entender-se detentor do poder de escolhas. 
Somente a formação cultural (que excede o campo da educação, mas 
não acontece sem ela), poderá concretizar proposta tão abrangente. 

A contribuição deste trabalho está na assertiva conclusiva de 
que o futuro do Brasil, com o fortalecimento das oportunidades, está 
entrelaçado a uma mudança cultural que proporcione a transfor-
mação do cidadão deste tempo em cidadão cocriador. Essa aborda-
gem nos leva de volta à noção de rede de conversação apresentada 
já no passo um, na qual a cultura só pode ser alterada a partir da 
mudança da rede que hoje a consolida. No campo da Economia, o 
poder exercido pela rede de conversação é sensível e frequente, 
intensi#cado pelo marketing especialmente criado para manter 
necessidades em evidência. Assertivas como: “Não posso usar esse 
vestido duas vezes no mesmo lugar”; “Preciso trocar o carro de dois 
em dois anos”; “A produção local é inferior”; “Produtos baratos comu-
mente são menos quali#cados” contribuem para o insucesso de 
propostas criativas, colaborativas e circulares. 

A rede de conversação da Economia sedimenta os papeis dos 
atores sociais de um País e determina, logo de saída, quem pode e 
quem não pode participar do mercado. É importante contextualizar 
que não se trata de mudar o conjunto verbal que representa o campo 
econômico. Trata-se de mudar a cultura, para formar uma nova rede 
de conversação. Alguns exemplos podem ilustrar. Ao deixar de iden-
ti#car aglomerados de habitação precária como favela e entendê-los 
como comunidade, imediatamente são incorporados, a essa nova 
conversação, os direitos do cidadão da referida localidade. Assim, 
novas políticas públicas permitem a concepção de comunidade. O 
contrário também. A identi#cação como comunidade fortalece 
relações para criar novas políticas de envolvimento. O alerta, nesse 
caso, é quando a denominação se dá de maneira exógena, ou seja, a 
mudança do léxico ‘favela’, que pode signi#car resistência, ocorre 

pela in!uência de grupos externos à localidade, com propósitos 
outros que não os de quali#car o grupo do lugar e ampliar suas 
redes de direito. Ao contrário, a mudança se estabelece para 
mascarar a falta desses direitos, da mesma forma como uma 
mudança sensorial não materializa benefícios na prática.    

Uma pesquisa com moradores de comunidades, na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, em julho de 2018"&, revelou que muitos não 
conseguem emprego por falta de endereço e referências. Exigir 
endereço ao empregar é uma escolha do contratante, para se prote-
ger de eventuais e futuros problemas, mas também se consolida 
como uma rede de conversação, ou seja, o discurso da segurança se 
dá em dialogismo com outros discursos. Quem não tem endereço, 
não tem casa. Quem não tem casa, não é trabalhador. Quem não é 
trabalhador não merece se tornar um trabalhador. Essa rede de 
conversação solidi#ca uma realidade imutável, até que se mude a 
rede. Uma história política, social e econômica concentrada em 
vencedores, descarta a possibilidade dos perdedores abandonarem 
essa condição. 

Outra pesquisa, realizada em 2017, para delinear o per#l do 
leitor em Ribeirão Preto, cidade que tem em média um número 
maior de leitores do que o índice nacional brasileiro, colocou parte 
do nosso grupo em contato, mais uma vez, com as comunidades 
localizadas nas áreas periféricas. O pressuposto de que os mais 
pobres liam menos do que os mais ricos, informação consolidada 
em uma rede de conversação previamente estabelecida, não se 
con#rmou, mostrando a todos que muitos estão fora do centro 
geográ#co e econômico, mas não são perdedores. 

De volta à pesquisa realizada nas comunidades, entre os 411 
entrevistados"', 73% não quiseram declarar o tempo que estavam 
desempregados; se um, dois, três, ou mais de quatro anos. Provavel-
mente inibidos pelo efeito da rede de conversação que identi#ca 
como desocupados aqueles que estão fora do mercado do trabalho. 

Essa mesma rede, poucas vezes, !exibiliza re!exões sobre as causas, 
dando a esses homens e mulheres uma oportunidade de se colocarem 
como marginalizados e não marginais, o que, semanticamente, tem 
muita diferença. Essa condição assemelha-se ao conceito de escravos 
e escravizados. Dependendo do léxico, vê-se a aceitação ou a vitimi-
zação. Nesse contexto social, escravizados evocam terceiros, aqueles 
que escravizam e que, historicamente, ainda atuam em muitos lugares 
do mundo. 

Retomando o tema da industrialização como a via mais cultuada 
para a criação de empregos em pequenas cidades, rede de conver-
sação que enrijece a compreensão, eliminando oportunidades 
advindas de outras leituras da localidade, Santo Antonio da Alegria, 
no #m do estado de São Paulo, cidade encostada em Minas Gerais, 
não tem braços para receber a indústria. A geogra#a não colabora; as 
habilidades dos moradores não convergem; mas ela sofre com os 
problemas in!acionários gestados de dentro da macropolítica. 

Para a localidade, cabem, e muito bem, ações criativas, colabo-
rativas e dentro de circuitos curtos. Tem, lá, espaço para a produção 
do macarrão artesanal; doces caseiros; os ventos sopram a favor 
daqueles que gostam de voar de paraglider; e, a cada ano, mais 
gente vai à cidade para participar do campeonato, assim como para 
ver a Folia de Reis, em janeiro. 

Maturana e Varella, ao estudar as bases biológicas da com-
preensão humana e constituir uma biologia do conhecimento e do 
Amor, emprestam ferramentas para que também as cidades tenham 
sua própria biologia, ancorada em suas Identidades Culturais. A ONU 
já alertou que, em 2030, dois terços da população mundial deverão 
viver em cidades. As redes de conversações estabelecidas, no caso do 
Brasil, a partir de 1950, com o êxodo rural, acentua as relações de 
sucesso com a vida nas capitais. O município de Cássia dos Coqueiros, 
no interior do estado de São Paulo, com pouco mais de 2.500 habi-
tantes, sofre com a perda da sua juventude. A cidade envelhece e vai 

perdendo, aos poucos, suas perspectivas, ainda que esteja envolta 
por dezenas de belas cachoeiras, com vistas encantadoras e um ar 
bucólico, que é apreciado no continente europeu. 

Olhando a partir das cidades para o planeta, é possível conce-
ber, abertos à transdisciplinaridade, que a cidade tem sua própria 
biologia e desconsiderá-la provoca externalidades prejudiciais para 
o País e sua macroeconomia entrelaçada ao cenário dos juros 
bancários, in!ação, bolsa de valores, produto interno, exportação, e 
#nanceirização.

Ao conceber a cidade como um organismo vivo, é possível 
desejar que seja humana, assim como apregoam, há décadas, que 
sejam inteligentes, sustentáveis, criativas e educadoras. A cada uma 
dessas nomenclaturas, seguem atrelados conjuntos de conceitos e 
metas. No caso da Cidade Humana, o que se espera é que concentre 
todas as demais, propondo união dos interlocutores que se organi-
zam em suas bases de conhecimento, sejam urbanas, ecológicas, 
educacionais ou culturais.  

Scharmer tira o pesquisador, o observador social, do ponto 
cego, conforme já enunciado, para que, ao pensar a partir dos dados, 
não se oculte e recomenda que as leituras de mundo se deem com a 
mente, o coração e a vontade abertos. O economista assevera que 
“modelos mentais obsoletos levaram a uma verdadeira falência 
intelectual: a falência do pensamento econômico convencional”"(.

A proposta de consolidação de uma Cidade Humana, quando 
pensada de dentro da vertente econômica, nunca somente a partir 
dela, mas em interação multidisciplinar, poderia recomendar uma 
disrupção, ou dirupção, dependendo da tradução feita do inglês 
disruption. O léxico, no português mais oportuno, seria diruir ou 
derruir, pois ambos rementem ao conceito de desmoronar. Apesar 
de a palavra ganhar notoriedade em alguns discursos, é preciso 
considerar que uma ruptura à força pode ser muito agressiva e mal 
compreendida. Por outro lado, o termo sugere, ainda, uma mudança 

de#nitiva, sem ligação entre o velho e o novo. Não se trata de uma 
reforma, mas de um começar outra vez.  

Essa re!exão é importante porque, no campo econômico 
relacionado à internet e ao mundo digital, a disrupção é real e já 
aconteceu, como ainda continua acontecendo. O #m da Kodak é o 
melhor exemplo. Entretanto, outros campos estão fazendo a 
transição e a continuidade, mesmo que amarrada a adaptações, 
como pode ser observada com o modelo de transporte apresentado 
pela Uber ou de hospedagem defendido pela Airbnb.

Da #loso#a de Edgard Morin e, antes dele, outros, como Serge 
Latouche"), seguem a orientação de que “a ideia #xa de crescimento 
deveria ser substituída por um complexo que comportasse diversos 
crescimentos, diversos decrescimentos, diversas estabilizações"*”. 
Esses autores nos autorizam a pensar em vários modelos dentro de 
um mesmo, permitindo que algumas cidades cresçam, outras 
recuem, respeitando suas identidades, suas biologias.

A Economia do crescimento é competitiva, desde sua menor 
concepção, como dois artesões, ao ápice mundial, de blocos 
econômicos contra blocos econômicos. “Vivemos todos os desacor-
dos como ameaças à nossa identidade”"+, é preciso priorizar relações 
que destaquem as identidades culturais e, a partir delas, estabelecer 
micropolíticas, respeitando a biologia das cidades. 

Economia Criativa
A Economia Criativa sempre foi mantida no escopo de atuação 

do IPCCIC por estar imediatamente relacionada à Cidade Criativa. A 
proposta emergiu, em 2013, como possibilidade de sustentação dos 
projetos de cidade que o Instituto apregoava. As conexões temáti-
cas entre Economia, Cidade e Criatividade são vívidas: (a) a criativi-
dade que vem da cultura move a Economia e dinamiza a cidade; (b) 
uma cidade que se utiliza da criatividade na gestão fomenta a cultu-
ra e, como consequência, desenvolve a Economia; (c) uma Economia 

vinda da criatividade incentiva o investimento em cultura e eleva a 
qualidade de vida dos moradores da cidade; (d) a cultura é um bem 
que, quando valorado pela criatividade, movimenta a Economia, 
bene#ciando os moradores de uma cidade$,.

A Inglaterra destaca-se no campo da Economia Criativa, em 
especial, a partir da atuação de Chris Smith, secretário de estado da 
Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, 
ao longo do primeiro mandato de Tony Blair. Smith elevou ao 
conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino 
Unido. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britâni-
co declarou que a Economia Criativa gera riqueza, da Educação à 
Indústria, e que são necessários gerentes pro#ssionais, crédito 
descomplicado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Para John Howkins, outra referência no setor, o divisor de águas 
da Economia Criativa é o potencial de gerar direitos de propriedade 
intelectual, expandindo sua abrangência dos direitos autorais para 
desenhos industriais, marcas registradas e patentes, ou seja, toda 
ação resultante do processo criativo, o que signi#ca a#rmar que a 
Economia Criativa compreende tudo o que é cultural, mas vai além, 
tendo como base a cadeia de produção que atende à criatividade. 

É de autoria de Howkins o termo Ecologia Criativa, o contexto 
social no qual as pessoas têm ideias. Em entrevista à revista Exame, 
em 2012, disse ser semelhante à ecologia, que é o relacionamento 
entre organismos, mas, em vez de as pessoas se aterem a como os 
organismos se envolvem e crescem, focam em como as ideias circu-
lam na sociedade. É um sistema, como a Economia, em que são 
feitos negócios. A#rma que devemos incentivar a Ecologia Criativa 
simplesmente porque precisamos de novas ideias.

Nosso grupo, ao longo das pesquisas de campo, fez o conceito 
derivar propondo soberania para a Cultura em relação à Economia. 
Para o IPCCIC, as Identidades Culturais devem solidi#car as potenciali-
dades das cidades. Projetos exógenos tendem a não compartilhar 

benefícios com a localidade e #cam vulneráveis à descontinuidade, 
em especial quando promovidos por instituições políticas. 

De acordo com o teórico cultural e sociólogo jamaicano, Stuart 
Hall, autor de vários livros, entre eles A Identidade Cultural na 
Pós-modernidade, o conceito de identidade é complexo e pouco 
desenvolvido, principalmente na virada do século, quando se inten-
si#cou o debate em torno da questão de “crise de identidade” vivida 
pela sociedade pós-moderna.

Entre o #nal do século XX e o início do XXI, ainda segundo Hall, 
houve um esfacelamento das identidades. O sociólogo explica que 
esse posicionamento é justi#cado pela ocorrência de mudanças estru-
turais, as quais seriam responsáveis pelas transformações que vêm se 
materializando na sociedade. A intensi#cação da mundialização do 
capitalismo e da globalização das informações estaria fragmentan-
do as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionali-
dade que, no passado, formavam a base de referência como 
indivíduo social. Partindo desse posicionamento, a crise de identi-
dade vivida pela sociedade atual resultaria num movimento 
contrário a qualquer conceituação #xa de identidade, engendrada 
pelo iluminismo.  

Para melhor compreensão de como as identidades culturais 
podem interferir em uma proposta de Economia Criativa, trabalha-
mos com dois exemplos de projetos. Ambos foram apresentados no 
Congresso da Association for Cultural Economics International 
(Acei), realizado em Kyoto, no Japão, em junho de 2012, e oferecem, 
quando analisados conjuntamente, referencial para fortalecer a 
relação entre Identidade Cultural e Economia Criativa. 

O primeiro trabalho avaliou o desempenho do município de 
Paulínia/SP, Brasil, e seu plano de transformação em polo 
cinematográ#co e foi apresentado por Aldo do Carmo Júnior, da 
Erasmus University Rotterdam, e Júlio Luchesi Moraes, da Universi-
dade de São Paulo (USP). A análise deu-se a partir do ano de 2005, 

sobre várias especi#cidades, e mostra o auge da iniciativa e posteri-
or falta de sustentabilidade.

 Atualizando a pesquisa, conforme publicação do jornal Correio 
Popular, de Campinas, em maio de 2015, “somente no ano passado o 
polo consumiu cerca de R$ 40 milhões e #cou praticamente sem uso 
o ano inteiro, com apenas três gravações de programas televisivos. As 
despesas são de operação e manutenção dos Estúdios Paulínia, parce-
ria público-privada (PPP)”. Os dois pesquisadores ponderam sobre 
causas da descontinuidade do sucesso da iniciativa sob o ponto de 
vista da administração de projetos vinculados à Economia Criativa.

O segundo trabalho, apresentado por Suzanne Burke, da Univer-
sity of the West Indies, e compartilhado por Carmo Júnior, detalha o 
caso da Academia de Música O Canto dos Pássaros, um programa 
musical de educação criado em 2004, em Tunapuna, uma pequena 
comunidade urbana, no leste de Trinidad e Tobago. A academia 
atende a jovens, homens e mulheres, entre 15 e 25 anos de idade e 
tem sido, segundo a pesquisadora, sucesso na revitalização da marca 
da região, aumentando a empregabilidade entre populações 
vulneráveis, baixando os níveis de criminalidade e gerando renda, 
enquanto incentiva a replicação dentro da comunidade. Essa iniciati-
va, diferente da realizada em Paulínia/SP, partiu da sociedade. 

A diferença mais evidente entre os dois exemplos, enquanto 
projetos criativos, é o fato de o primeiro ter surgido a partir dele 
mesmo. Não havia, até o momento da criação do polo de cinema de 
Paulínia, outra relação entre a cidade, sua comunidade e a arte 
cinematográ#ca. Essa argumentação está no artigo A Territorialização 
do Polo Cinematográ#co de Paulínia, São Paulo, de Rodrigo Ramos 
Hospodar Felippe Valverde.  O autor escreve que “os estúdios, os 
equipamentos, as escolas de dramaturgia, os serviços vinculados à 
agenda cultural não são produtos diretos nem do peso demográ#co 
da cidade e tampouco de uma tradição local”.

 Já o segundo exemplo intensi#ca uma arte que possuía, 

anteriormente, identidade cultural com a localidade, e foi acolhida 
pela comunidade, com todo o investimento e seus benefícios rever-
tidos para o próprio  local.

De Economia Criativa à Cidade Criativa
O arquiteto Charles Landry é apontado como o primeiro a 

formular o conceito de Cidade Criativa, título de sua obra escrita em 
parceria com Franco Bianchini, em 1994. Os autores evidenciam que 
os recursos culturais são a matéria-prima da cidade e sua base de 
valor.

Em relatório, técnicos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) avaliam que “a criatividade e a 
cultura possuem também um valor não monetário signi#cativo que 
contribui para o desenvolvimento social inclusivo, o diálogo e o 
entendimento entre os povos”$". Alguns exemplos, no mesmo 
relatório, demonstram que a Economia Criativa é diversa e inovado-
ra e melhora a qualidade de vida em nível local dos países em desen-
volvimento. Um dos destaques é a Argentina, onde as indústrias 
culturais e criativas empregam cerca de 300 mil pessoas e represen-
tam 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

No Brasil, o conceito foi apresentado em documento publicado 
pelo extinto Ministério da Cultura. Depois de longa introdução 
sobre a necessidade de se pensar o termo a partir da brasilidade 
desejada, de#niu-se como setores criativos todos aqueles cujas ativi-
dades produtivas têm como processo principal um ato criativo gera-
dor de valor simbólico, elemento central da formação do preço e 
que resulta em produção de riquezas cultural e econômica; e a 
Economia Criativa é de#nida com foco nas dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas, construídas a partir do ciclo de criação, 
produção, distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de 
bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela 
prevalência de sua dimensão simbólica.

Para de#nir o escopo dos setores criativos, o Brasil pautou-se 
nas contribuições apresentadas pela Unesco, em 2009, e, a partir 
delas, elencou as atividades a serem compreendidas pelas políticas 
públicas do governo no campo do patrimônio – patrimônio materi-
al, imaterial, arquivos e museus –; na área das expressões culturais – 
artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-bra-
sileiras e artes visuais –; nas artes de espetáculos – danças, música, 
circo e teatro –; no campo do audiovisual e do livro, da leitura e da 
literatura – cinema e vídeo, publicações e mídias impressas –, nas 
criações funcionais – moda, design, arquitetura e arte digital.

Ao longo das o#cinas e dos seminários promovidos pelo IPCCIC 
nas cidades do interior do estado de São Paulo, #cou evidente que o 
conceito e todo o elenco de possibilidades da Cidade Criativa, 
potencializado pela Economia Criativa, não faz parte da seara dos 
gestores e agentes culturais dos municípios. Deixando aparente 
tratar-se de um tema não afeto a essas comunidades. 

Economia Colaborativa ou Compartilhada
A Economia Colaborativa entrou para a pauta do grupo, 

somente em 2017, depois de uma série de entrevistas/escutas, 
promovidas com seis empreendedores sociais. Dois relacionados ao 
cumprimento dos ODS 22, duas envolvidas com projetos sociais $%, 
um atuante no campo socioambiental$& e um na área cultural$'. 
Naquele momento, o objetivo da pesquisa era compreender o per#l 
do cidadão que escolhia trabalhar com questões sociais e se impor-
tava com a cidade e sua comunidade. As entrevistas seguiram a 
metodologia da Teoria U.

Mais do que Economia Colaborativa, se falava em Empreende-
dorismo Social. Aquelas pessoas queriam trabalhar plantando 
árvores; ensinando música; promovendo mentoria social; alugando 
ferramentas e utensílios; e convencendo que uma única furadeira 
poderia servir para um bairro inteiro. Todos insistiam em suas 

propostas originais, mas também relatavam a di#culdade em seguir, 
a falta de compreensão dos benefícios desse modelo de empreend-
edorismo. Uma das entrevistadas asseverou que “muitas pessoas só 
concebiam o trabalho social como caridade e não como um 
empreendimento que pudesse ser justamente remunerado”. Outra 
vertente da Economia, nas mesmas bases da Colaborativa, mais 
frequente naquele momento da pesquisa, é a Solidária. É inegável a 
in!uência exercida pela proximidade com a cidade de São Carlos, 
forte incubadora e referência dessa modalidade econômica. 

Essa Economia em rede nasce concomitantemente com a 
necessidade de rever a de#nição que a humanidade tem do planeta. 
A Economia Colaborativa surge em resposta a uma nova percepção 
de mundo e ganha notoriedade à medida que se solidi#ca a com-
preensão de que dividir é mais e#ciente do que acumular.

Ainda restrita a algumas comunidades, não está presente na 
pauta política da maioria das lideranças. Há, ainda, forte resistência 
em permitir sua adoção porque é sabido que a Economia Colabora-
tiva impacta na forma de viver e fazer negócio. 

Entretanto, trata-se de equívoco, negligenciá-la. Alguns exem-
plos desse modelo de Economia em rede, sustentado pelo compar-
tilhamento de serviços, já geraram mudanças estruturais em alguns 
setores, como no transporte, na hospedagem e na prática delivery, 
por exemplo. Com a ação colaborativa, é possível manter uma ativi-
dade econômica com custos #xos baixos, permitindo a adesão de 
parceiros para o cumprimento de atividades periféricas, e unir várias 
iniciativas, com empreendedores diferentes, de maneira a quali#car 
uma oferta de serviço, como é exemplo a união da Uber com a 
ChowNow, empresa norte-americana criada para gerenciar os pedi-
dos on-line dos restaurantes.

Com abrangência menor, é totalmente factível a criação de uma 
política pública municipal, de fomento à Economia Colaborativa. No 
Brasil, o modelo de Bancos de Alimentos, implementados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social no começo da primeira 
década de 2000, é uma ótima iniciativa. Entre os mais de 300 bancos 
instalados, o do município de Ribeirão Preto, em 2002, foi o oitavo. 
Ao ser criado, reuniu pequenos produtores e comerciantes de horti-
frutigranjeiros que atuavam na rua, sem coordenação e de maneira 
precária. Com a organização da atividade em um galpão antigo, a 
prefeitura passou a trabalhar cooperada. Os 110 produtores/comer-
ciantes consolidaram seus pequenos negócios e pagam o aluguel 
do espaço em alimentos; cada um, 200 quilos por mês. A versão 
pública da atividade compartilhada garante o armazenamento 
correto e a distribuição diária para 70 entidades sociais da cidade.      

Economia Circular
Conceito mais recente, a Economia Circular precisa ser entendi-

da dentro de um referencial histórico correlacionado com as 
condições ambientais do planeta. Segundo relatório publicado em 
2019$(, pela Circle Economy, uma organização cooperativa, que 
acelera a transição para a circularidade; desenvolve soluções práti-
cas e escaláveis; e promove campanhas internacionais pelo engaja-
mento a favor do movimento econômico circular, somente 9% da 
Economia global é circular. 

Apoiada pela ONU Meio Ambiente, a pesquisa acentua que 
menos de 10% das 92,8 bilhões de toneladas de minerais, com-
bustíveis fósseis, metais e biomassa usados todos os anos em 
processos produtivos são reutilizados. Diante disso, o relatório 
reitera o potencial dessa economia, a#rmando que o reaproveita-
mento e a reciclagem são essenciais para combater as mudanças 
climáticas cada vez mais aceleradas.

O documento de#ne Economia Circular como um sistema 
regenerador, em que o consumo de recursos e os resíduos, as 
emissões e a perda de energia são minimizados pela desaceleração 
e pelo encurtamento dos ciclos de produção. Para os pesquisadores, 

esse modelo pode ser alcançado por práticas de manutenção, 
reparo, reutilização, remanufatura, reciclagem, design de longa 
duração e reformas.

É bem provável que, ao ler esta introdução, imediatamente se 
conclua ser a Economia Circular uma atividade somente praticável 
em escalas continentais. Não. Com destaque para o reúso, a remanu-
fatura e a reciclagem, iniciativas pontuais podem ser somadas, com 
resultados expressivos. Um exemplo é a reutilização de pneus, na 
sua versão expandida, produzindo asfalto, ou em um processo mais 
artesanal, na fabricação de móveis. O reaproveitamento de pallets 
descartados pelas indústrias motivou o Centro de Pesquisa e Design 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), de São Paulo e a Escola Senai, a 
criarem o projeto Sustent’Arte, implementado em várias cidades, 
entre elas, Orlândia e Ribeirão Preto.

Ainda sobre a pesquisa, a Circle Economy calcula que 62% das 
emissões de gases do efeito estufa (excluindo as emissões geradas 
pelo uso da terra e pela silvicultura) são liberadas na atmosfera 
durante a extração, o processamento e a fabricação de bens para 
atender às necessidades da sociedade. Apenas 38% das emissões 
são dispersas na entrega e no uso dos produtos e serviços. Reutilizar 
então, pneus e pallets, retomando os exemplos, pode promover a 
redução da fabricação desses produtos. 

Elevada à potência máxima, a Economia Circular precisa ser 
aplicada para viabilizar a diminuição do consumo de matérias-pri-
mas. Segundo consta no relatório, isso não apenas reduzirá 
emissões, como também tornará as economias mais e#cientes.

Do lado oposto ao modo circular da Economia, está o linear, 
consolidado na junção dos três verbos, extrair, transformar e descar-
tar, para extrair mais, transformar mais e descartar mais. No modelo 
circular, ainda de acordo com o relatório, a inovação para estender o 
tempo de vida dos recursos existentes pode  diminuir emissões e 
também reduzir a desigualdade social.

Economia de Circuito Curto
Ao pesquisar o conceito de Circuito Curto, muito rapidamente, 

o termo se correlaciona com a agricultura, mas sua abrangência é 
maior. Trata-se da busca  pela  aproximação  entre  os  locais  de 
produção  e  consumo  de  bens  e  serviços;  a  redução  da  escala  
das  distâncias percorridas pelos produtos a serem transportados; a 
diminuição da necessidade de  uso  de  redes  de  transporte,  ener-
gia  e  logística;  a  utilização  de  mão  de  obra do  território;  o  #nan-
ciamento  em  condições  acessíveis  aos  micro  e  pequenos 
empreendedores, com novos mecanismos de intermediação #nan-
ceira; contínua participação dos atores sociais nos processos de 
decisão política; cuidado com o meio ambiente do lugar em que 
vive$). 

Partimos desse conceito para aquecer o debate sobre lugares 
de proximidade com os participantes dos seminários Identidades 
Culturais: A Busca pela Cidade Criativa, realizados em quatro 
cidades, com a participação de outros dezoito municípios, entre 
maio e agosto de 2017. A proposta era chamar a atenção para a 
possibilidade de ser criado um circuito próximo de comercialização 
dos mais diversos produtos e trocas de serviços. Atividades simples, 
como a praticada na cidade de Santos, em que mulheres produziam 
ervas e vendiam como especiarias para os restaurantes locais.

No cenário agrícola, um dos destaques é para a produção do 
alimento orgânico, que, exatamente por exigir comercialização 
rápida, requer circulação em espaços curtos. Uma pesquisa realizada 
em 2010$* aponta que 72% dos consumidores de produtos orgânicos 
compram em supermercados, mas utilizam pequenos varejos para a 
aquisição dos produtos complementares. Somente 35% compram 
nas feiras e 42% procuram esses produtos em lojas especializadas. O 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em pesquisa 
realizada em 2012, identi#cou 140 feiras ecológicas certi#cadas em 
22 capitais brasileiras. Interessante observar que o relatório do Idec 

mostra que, em localidades onde a agricultura familiar é uma prática 
comum, há mais vendas diretas.

A França  apresenta-se como um país comprometido com o 
fortalecimento dos circuitos curtos e de#ne essa prática como uma 
atividade que mobiliza até, no máximo, um intermediário entre o 
produtor e o consumidor. No Brasil, a de#nição mais propagada é a 
de proximidade entre ambos, sem intermediário.  

 
Economia Cocriadora
Na tentativa de organizar todas essas possibilidades econômi-

cas, o IPCCIC assume uma proposta. Assim como a Cidade Humana 
deseja incluir nas suas características as demandas das cidades 
inteligentes, verdes, criativas, sustentáveis, o grupo deseja também, 
em busca de consolidar o modelo de Cidade Humana, juntar os 
benefícios das Economias Criativa, Colaborativa, Circular e de 
Circuito Curto, em uma proposta organizada abaixo do conceito de 
Economia Cocriadora, aquela que coloca o ser humano em primeiro 
lugar e promove a religação entre as pessoas e o meio ambiente. 
Mas, ao ser colaborativa, também fortaleça as relações em comuni-
dade, e como precisa que o cidadão gerador dessa Economia seja 
cocriador, logo, exige uma educação pautada no Amor como 
atitude pedagógica que se dê em suas múltiplas formas. 

Implantando a Economia Cocriadora
Tem sido tendência de longa data os gestores municipais se 

esquivarem de projetos de Economia, destinando primeiro à União, 
depois ao Estado, essa responsabilidade. O comum são conversações 
de lamúria. Por vezes, insucessos locais são atribuídos a problemas 
macros de economia. Para consolidar um modelo de Cidade 
Humana, é fundamental que o município assuma certo protagonis-
mo nessa área, considerando, em especial, a necessidade de 
promover a geração de renda por meio da empregabilidade. 

Mas, de algum tempo para cá, o conceito de empregabilidade 
não é mais o mesmo. A proposta defendida para esse passo, é a 
abertura da mente, do coração e da vontade, apartado da Voz do 
Cinismo, do preconceito e do Medo, para a criação de um modelo de 
gestão, na área da Economia, pautado por projetos. Isso signi#ca 
uma estratégia fortemente focada no diagnóstico das potenciali-
dades da localidade, com destaque para as identidades culturais.  

Cada cidade com um ou mais projeto de fortalecimento da 
Economia, referenciado na história dos municípios, nas característi-
cas da geogra#a, com atenção para as habilidades dos cidadãos e a 
energia seguindo a intenção. Alguns exemplos podem ilustrar. Em 
Sales de Oliveira, seria oportuno um projeto de utilização da palha já 
usada para enrolar os cigarros de fumo. Em Santo Antônio da 
Alegria, o turismo, com destaque para os esportes motivados pelo 
vento. Em Cássia dos Coqueiros, o aprimoramento de atividades 
ligadas às muitas cachoeiras localizadas no município. Em Altinópo-
lis, propostas que dialogam com o clima, com a arte de Bassano 
Vacarini, com as grutas. Em Dumont, ressalta a produção da linguiça, 
já conhecida até mesmo por moradores de grandes centros. O 
destaque para o uso da bicicleta, em Guará. Até mesmo o silêncio de 
Ipuá pode sugerir um projeto de Economia.

Olhar para dentro de cada município e diagnosticar as poten-
cialidades a serem desenvolvidas; valorizar as parcerias dos produ-
tores e empresários; incentivar, nos membros da comunidade, um 
modo de vida mais colaborativo; desenvolver novas competências e 
habilidades nos habitantes locais, visando a quali#car a mão de 
obra; fomentar a criação de pequenos negócios; e, #nalmente, 
convidar representantes de setores da sociedade civil, empresários e 
representantes políticos locais para um amplo debate sobre o futuro 
emergente da comunidade. Essas são algumas das possibilidades 
contidas na ideia de uma Economia Cocriadora.

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 
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A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   

 



187

Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Educar em suas múltiplas formas é apresentado como o último 
passo, entre os seis, a caminho da Cidade Humana, porque a ação 
engloba as cinco anteriores e se coloca como meio que viabiliza 
todos os demais passos. Para (1) colocar o ser humano em primeiro 
lugar; (2) fortalecer a cidadania a partir da cocriação; (3) viver em 
comunidade; (4) promover a religação entre os seres humanos e o 
meio ambiente; e (5) incentivar a Economia Cocriadora; sempre será 
necessária uma base de conhecimento ampla e consolidada para 
que, ao (6) Educar em suas múltiplas formas, a Cidade Humana se 
concretize. 

Inevitável não voltar a Commenius", “ensinar tudo a todos” e, ao 
mesmo tempo, olhar para frente, em busca de oferecer algo desse 
tempo. Dinâmico como as mídias sociais, encantador como as fábu-
las do sábio oriental Nasrudim$, que, ao compartilhar seu conheci-
mento em uma pequena comunidade, no meio do nada, proferiu, 
com parcimônia, que, quem sabia mais, deveria ensinar para quem 
sabia menos, de maneira que todos aprendessem.

O desa#o nunca foi raso. A profundidade desejada exigiu, em 
alguns momentos, o apoio de escafandros, para seguir respirando, e o 
uso de asas, para do alto ver mais longe. O trajeto todo foi percorrido 
com uma frase de Morin reverberando insistentemente: “Não é 
apenas nossa ignorância; é também nosso conhecimento que nos 
cega” %. Com o desejo de traçar o caminho, com a mente, o coração e 
a vontade abertos; visualizar o iceberg em sua profundidade e elimi-
nar vozes do julgamento,  cinismo e  medo&, nos propusemos a 
enfrentar a nossa própria ignorância, a trabalhar o conhecimento, 
certos de que não existe esperança que não seja um desa#o. 

Seguindo esse caminho, nos permitimos a romper aparentes 
limites, ora colocando o futuro emergente como elemento fundante das 
decisões a serem tomadas no presente; ora propondo a desconstrução 
de antigas redes de conversações para a formalização de novos 
modos culturais.

 Como em cada passo anterior, também o sexto, Educar em 
suas múltiplas formas, é um convite, ou uma assertiva que não pode 
ser analisada sob uma única sustentação. Em especial, porque a 
proposta aqui organizada deseja ser didática e defendida em dialo-
gismo com o campo das políticas públicas. As bases estruturantes da 
proposta estão #ncadas no solo do fazer, da prática, da possibilidade. 
Sem educar em suas múltiplas formas, os demais passos para a 
Cidade Humana se comprometem e, comprometidos, inviabilizam 
concretudes como, por exemplo, o cumprimento dos ODS, tema que 
se mantive na pauta do Instituto durante todo o percurso do debate 
sobre a consolidação da Cidade Humana.

Educação – ODS 4
Ao dizer que, se houvesse uma única verdade, não seria possível 

pintar cem telas sobre o mesmo tema, Pablo Picasso aquece um 
debate cotidiano sobre posições de#nitivas. Se, para o artista, a 
verdade se metamorfoseia, podendo existir muitas sobre um mesmo 
assunto, para os pesquisadores do IPCCIC, o que muda, às vezes, são 
as instâncias temporais; em outras ocasiões, as sociais; ou, então, as 
interlocuções. Da área da linguística, é possível exempli#car. O 
#lósofo francês Louis Althusser' a#rmou que ninguém é livre para 
dizer o que deseja, todos são levados a enunciar a partir de seu lugar 
social. Dessa forma, é possível asseverar que a metamorfose da 
verdade está embasada, em especial, pelo campo social. 

O debate sobre educação é antigo( e ainda não apresentou 
respostas decisivas quanto a um modelo, ou fórmula,  método, ou 
projeto que reúna as concepções de todos os segmentos da socie-
dade, mesmo porque não está claro que seja possível. Interlocutores 
de campos sociais diferentes articulam suas verdades sobre o tema a 
partir de suas vivências, crenças, ideologias e, menos nobre, seus 
propósitos mercadológicos. 

O material exposto desnuda as experiências que o grupo 

consolidou em seis anos de trabalho. Ainda que não absolutas, são as 
verdades desse coletivo. O que encoraja a exposição organizada em 
texto, é a certeza de que vale a pena o debate e, mais do que isso, 
vale a pena a defesa da causa.

 Desde os egípcios), a sociedade que revelou os testemunhos 
talvez mais ricos sobre aspectos da humanidade e, em particular, 
sobre a educação, e até os dia de hoje  a discussão sobre o tema 
continua ainda de maneira dicotômica, mostrando sempre as suas 
contrariedades. Muitos autores* debateram a educação ensinada 
pelos pais ou pelos mestres. Sobre a educação, ser do fazer ou do 
dizer. Educação para o trabalho ou para a cultura. Pública ou particu-
lar. Religiosa ou laica. 

Trata-se de um cenário imensamente rico de produção teórica, 
crítica e imperativa, desenhado a partir de contribuições valiosas, 
como as do educador Paulo Freire+. As muitas teses que embasam o 
debate, ora se coadunam em si mesmas, ora se contradizem; algu-
mas vezes somando muitos, outras dividindo a todos. Sobre o que 
ninguém tem dúvida, e quanto a isso não há fragilidade, é que a 
educação que transmite o conhecimento liberta e fortalece os seres 
humanos. O cientista político Leslie Lipson", proferiu que “entender 
as coisas é o começo da liberdade porque esta consiste no domínio 
sobre o meio”.

Se a produção é vasta, como assegurar ao leitor que esse 
trabalho exibe inovação? Para responder, é necessário contextualizar 
o lugar social do qual fala o IPCCIC. Trata-se, como enunciado na 
apresentação, de um grupo multidisciplinar que atua transdisci-
plinarmente. Esse é o diferencial. A de#nição do sexto passo: Educar 
em suas múltiplas formas, como um dos seis indicativos para a 
Cidade Humana, não se deu sem debate. 

Ao longo do processo de sua defesa, pro#ssionais das mais 
diversas áreas argumentaram, aguerridamente. Flexíveis, como o 
aprendizado cocriador exige, mas determinados em compartilhar 

experiências de uma vida. Foi primordial promover o entendimento 
dos papeis da escola, cidade, sociedade. Dos atores sociais desse 
campo. Da política que embasa o setor. Dos modelos já esgotados. 
Dos bons exemplos não adotados. Dos interesses de alguns, dos 
desinteresses de muitos. Embora esses conteúdos não sigam descri-
tos aqui, visto a falta de pertinência.

A simples escolha da palavra Educar e não Educação, no enuncia-
do, não foi aleatória. Já nesse momento, a determinação do léxico 
signi#cou. Não só como um recurso semântico, mas, em especial, 
como uma mensagem a ser proferida. Educar cabe a todos, em todos 
os lugares. Ainda que a Educação, talvez, não caiba mais formalmente 
e somente à Escola como conhecemos hoje, fragmentada em módu-
los, mesmo assim essa relação permanece intrínseca. Educar em suas 
múltiplas formas está em uma área de abrangência que compreende 
de cima abaixo. De todos os lados. Envolvendo seres humanos de 
todas as idades, em todos os graus de formação. Com o máximo de 
so#sticação intelectual até a mais nobre das simplicidades.

Pesquisa anterior, conduzida por membro do grupo"", dá conta 
da constância do discurso da educação nos cenários mais apartados 
do setor. Das igrejas às fábricas; dos sindicados à imprensa; dos políti-
cos aos eleitores, o tema circula como salvacionista. Carlos Rodrigues 
Brandão corrigiu o uso do termo e sugere o emprego do plural: 
educações. Para ilustrar, em seu livro"$,  transcreve um trecho de uma 
carta que um grupo de indígenas escreveu ao governo dos EUA, 
negando ajuda na alfabetização de seu povo por meio das escolas 
americanas. Eles mostram-se convencidos de que os homens bran-
cos americanos desejavam o bem e agradeceram. Contudo, enfati-
zam que os sábios compreendem que as diferentes nações têm 
concepções diferentes das coisas. Antes de terminar, apelam para a 
consciência dos americanos, alertando que os dois povos não 
tinham a mesma ideia de educação.

Para o grupo, que tem, em sua base estruturante, as identidades 

culturais como matéria-prima para todas as ações adotadas, essa 
visão restrita, uni#cada, de cultura, é desa#adora.  Um exemplo dessa 
prática ocorreu durante uma série de o#cinas que realizamos para 
formar gestores públicos da área cultural, em municípios do interior 
do estado de São Paulo.

 Logo no início de cada atividade, ao apresentar o conceito de 
cultura, diagnosticávamos que os presentes tinham uma ideia do 
conceito ainda ligada à noção de civilizado e não civilizado. Man-
tinham a percepção de que cultura era sinônimo de “alta cultura”. O 
resultado disso, em termos de políticas públicas, é que os gestores 
buscavam desenvolver ações de acesso à cultura dita civilizada. 
Para !exibilizar essa forma de pensar, apresentávamos cultura 
como modo de vida, ligada às identidades culturais dos vários 
povos formadores da nação. Conscientizávamos para que com-
preendessem não haver cultura melhor ou pior, apenas diferente. 
Ao #nal, enfatizávamos para a necessária atenção que o gestor 
público precisa ter em não tentar transformar, por meio da 
educação, indígenas de diferentes tribos, povos de culturas diver-
sas, oriundas de matrizes variadas, em lordes europeus, que 
assistem ópera, vestem casaca e tocam violino"%. 

Cada qual com sua identidade cultural, promovendo uma plurali-
dade expressiva, a ação de educar deve, sim, proporcionar a com-
preensão e criar campos intermedários, nos quais caibam os seres 
humanos em sua diversidade, não em um processo evolutivo único e 
linear, mas múltiplo, em consonâcia com escolhas, origens, tradições 
e formas de ver a vida.

Dentro dessa lógica da diversidade cultural, ao fazer o diagnósti-
co da realidade do município de Ribeirão Preto, a #m de propor 
metas locais a partir do recomendado pelo ODS 4, os pesquisadores 
do IPCCIC"& observaram que a multiplicidade é tanta que a 
percepção se altera a cada unidade escolar, antes mesmo de repre-
sentar uma comunidade, região, ou uma nacionalidade. 

Tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2017 como referencial, o grupo criou duas escalas, as melhores e 
as piores escolas públicas avaliadas. A ideia inicial era propor que as 
piores seguissem as melhores. Entretanto, ao promover a escuta das 
comunidades escolares, #cou evidente que a realidade social da 
localidade e dos estudantes é muito in!uente no aprendizado em 
sala de aula. Essa constatação, já propagada por outros grupos 
pesquisadores, como o movimento Todos pela Educação"' segue 
validada pelo educador José Marcelino de Rezende Pinto"( que, em 
entrevista, asseverou que no trajeto da aprendizagem, 30% do resul-
tado refere-se ao processo conduzido em sala de aula e pela escola e 
70% às relações estabelecidas extramuros. Ainda que com variação 
desses índices, a in!uência da realidade social do estudante em seu 
aprendizado é evidente. 

A motivação dada pelos familiares, por exemplo, pode ser considerada 
uma dessas in!uências. Maurício Borges, pai de Marcelo, estudante do 
quinto ano de uma das escolas pior avaliada pelo Ideb, em Ribeirão 
Preto, durante prática de escuta, elogiou a escola, a atenção dos 
professores e enfatizou o acompanhamento que faz, ele e a esposa, 
cotidianamente, da vida escolar do #lho. O pai nem sabia que a escola 
estava entre as piores. Mas reconheceu: “Infelizmente a maioria dos 
pais não motiva o estudo dos #lhos, vejo isso levando meu #lho para a 
escola. Tem pai e mãe que nem conversam com suas crianças”.

Vygotsky") proferiu que o pensamento propriamente dito é 
gerado pela motivação, pelos desejos e pelas necessidades, pelos 
interesses e pelas emoções. O autor enfatiza que é preciso incentivar 
a educação e é categórico ao a#rmar que não apenas uma educação 
fria, sem sentimentos, mas que, para educar, é preciso envolver os 
alunos, envolver a ponto de marcar de maneira positiva. 

Ao propor Educar em suas múltiplas formas, o que desejamos é 
ampliar as relações entre a escola e sua externalidade, enfatizando a 
importância das identidades culturais e das realidades sociais. A ideia 

está pautada, em termos de dimensão, no educar como algo que contém 
ou está sobreposto à educação. Algo que seja contínuo, modelado a 
todas as necessidades, e acessível. Quanto às múltiplas formas, é um 
descritivo ainda mais abrangente, que comporta todas as possibili-
dades de operacionalizar o ato de educar, seja na casa, rua, praça, 
cidade, igreja, no transporte coletivo, na mídia. Educação formal, infor-
mal, doméstica, cientí#ca, clássica, moderna; todas as formas que 
propiciem a troca de conhecimento e a tomada de consciência.

Essa demanda de educar em suas múltiplas formas ganhou 
relevância à medida que compreendemos  quanto é preciso dissipar 
a ilusão de que teríamos chegado à sociedade do conhecimento. 
Não é o caso.  Efetivamente, chegamos à sociedade da informação, 
mesmo assim, ainda com muitas restrições. O que signi#ca reiteirar 
que há um abissal distanciamento entre os vários grupos sociais no 
que se refere ao acesso ao conhecimento. 

À medida que os estudos sobre os seis passos para a Cidade 
Humana se consolidavam, o desa#o ganhava outros contornos. 
Depois de compreendido o real sentido do conceito educar e a diver-
sidade empreendida pelas múltiplas formas, outras questões foram 
surgindo. Era preciso eliminar a compartimentação. O passo seis não 
poderia se autode#nir isoladamente. Esse gesto arbitrário levaria ao 
chão a metodologia e o referencial teórico adotado pelo grupo.

Então, a análise se expandiu. Concebemos um educar para colo-
car o ser humano em primeiro lugar, com fortes traços de aceitacão 
de vida em comunidade. Educar para formar cidadãos cocriadores, 
ligados ao meio ambiente, aptos para ultrapassar a Economia tradi-
cional e os afetos ao Amor como atitude pedagógica.

A transdisciplinaridade nos colocava, a todo momento, à prova. 
Foram várias rodadas de leituras e debates. Apresentações de teses e 
propostas até uma concepção #nal que garantisse a inserção das 
ideias do coletivo.

Logo, uma primeira equação se desenhou. O estudo precisava 

dar conta de apresentar resposta para uma pergunta desa#adora: 
Como educar para transformar o cidadão em cocriador da Cidade 
Humana? Na bagagem, trazíamos a trajetória percorrida ao longo 
dos cinco passos ateriores. Parecia uma corrida dupla de reveza-
mento. Não somente cada corredor deixava o bastão com o da 
frente, como o da frente repassava o bastão para o corredor anterior 
retornar ao seu ponto de origem.

Ao longo desse processo, uma conclusão: a educação transdici-
plinar é basal para o êxito do desa#o. Somente um cidadão com um 
pensamento alimentado de conhecimentos históricos, econômicos, 
ecológicos, sociológicos, ainda que compatíveis com sua condição 
intelectual, será capaz de promover ideações que apresentem 
respostas às suas indagações. Não se trata de uma transdisciplinari-
dade entendida de maneira reducionista, como forma de organi-
zação dos conhecimentos. É muito mais do que isso. Se disjuntiva, 
dispensaria a necessidade do pensamento. A proposta é que parta 
de uma concepção sistêmica sobre o conhecimento do todo; em que 
o todo não seja redutível às partes, sempre respeitando as diferenças.  

A transdisciplinaridade que é colocada como essencial para a 
transformação do cidadão em cocriador é re!exiva; aquela que 
permite suavizar a existência aprimorando habilidades, completan-
do saberes, propondo sentido e, o mais importante, levando à com-
preensão. Essa talvez seja a palavra, o conceito norteador do proces-
so defendido neste trabalho. Educar para compreender. Com-
preender para concluir, avaliar, posicionar-se, aprimorar, rever, aceitar 
o outro, permitir atitudes empáticas, autorais, conscientes. Educar 
para fortalecer a intenção para, então, promover a atitude.

Mas qual a relação entre intenção e atitude? Como absorver 
esses conceitos em uma proposta de educar em suas múltiplas 
formas? É preciso continuar com a mente, o coração e a vontade 
abertos para responder a essas duas questões, caso contrário, a 
tendência é localizar respostas nas caixinhas já existentes e se 

conformar com o que já foi aceito pela maioria. 
Validamos que podemos mudar nosso mundo interior e in!uen-

ciar a mudança no ambiente externo. Pensemos que todo ser 
humano é energia, portanto, tudo o que produzimos também o é. 
Esse é o caso dos nossos pensamentos, que, pelo poder da intenção, 
tornam-se tangíveis e têm a força para transformar. 

É preciso fazer uma diferenciação entre intenção e desejo, a#nal, 
intencionar é diferente de apenas desejar. O desejo é uma ambição, um 
anseio, uma aspiração. Já a intenção prevê um alvo, uma #nalidade. Ao 
intencionar nós planejamos, o que signi#ca agir intencional e conscien-
temente em prol de algo. A partir da intenção a nossa mente se coloca 
em ação, movimentando energia e provocando transformações.

Uma pessoa pode passar uma vida ouvindo que tem a voz linda 
e acalentando o desejo de cantar. Se não houver intenção para colo-
car as suas pregas vocais em movimento, não haverá som, não haverá 
treino e esforço para o aprimoramento. Ao #car apenas desejando, 
ela passará a vida reclamando que seu sonho é cantar, mas não agirá.

Uma volta pelas cidades e lá estão muitas pessoas orando e 
pedindo a Deus paz para si e para a humanidade. Ao terminar de orar, 
elas retomam suas atividades e voltam à rotina diária, sem prestar  
atenção aos seus sentimentos e relacionamentos com outras 
pessoas e consigo mesmas. O pedido feito a Deus #cou no campo do 
desejo e não se tornou uma intenção, a força necessária para colocar 
em movimento o que for preciso a #m de construir o desejado. 

Mergulhados no campo dos desejos, afogados em emoções, ao 
não conseguirmos o que desejamos, #camos frustrados e nos revolta-
mos, reclamando de nossa vida. Ao intencionar, nos colocamos no 
caminho da transformação. Saímos da #la de espera, deixamos de lado 
o desejo, quase infantil, de que outros resolvam nossos problemas e 
saímos em busca de soluções.

Essa trajetoria entre o problema e a solução exige, às vezes, 
muita ideação, mas, quando concluído o processo de maturação de 

uma ideia, é a ação que a materializa. Isso se dá em todos os níveis da 
existência, desde o bebê que objetiva pegar algo distante de si, 
passando pelo menino em idade escolar que precisa aprender 
matemática, até o adulto que prefere resolver o problema de sua 
casa colocando o sofá no terreno baldio, não compreendedo que seu 
ato externalizará outro problema, em breve, pelo qual ele reclamará 
sem se enxergar responsável. São questões cotidianas como essas 
que balizam o educar em suas multiplas formas. 

Ao delinear os sete saberes necessários à Educação do futuro, 
Morin 18 apregoa que a educação deveria ensinar a ética da com-
preensão planetária. É ele quem a#rma que “compreender inclui, 
necessariamente, um processo de empatia, de identi#cação e de 
projeção”. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, 
simpatia e generosidade, comporta um processo de identi#cação e 
projeção do sujeito, elementos fundantes em uma Cidade que se 
deseja Humana. 

Sobre a empatia, sentimento constituinte em toda nossa 
proposta de Cidade Humana, é importante contextualizar que sem a 
compreensão de si mesmo não será possível compreender o outro. O 
papel da compreensão, no processo de formação da humanidade, é 
alicerçante. Compreender é também aprender e reaprender inces-
santemente. A partir da compreensão é que se pode lutar contra o 
ódio e a exclusão. 

Para dar conta dessas emoções descritas acima, há de ser uma 
educação ao mesmo tempo cientí#ca, comunitária e cidadã. Uma 
educação genuína, que evite o doutrinamento e se baseie na com-
preensão da autonomia dos cidadãos, na existência de identidades 
comunitárias e nos distintos níveis dentro da sociedade. Importante 
reiterar que se trata de um educar de maneira a priorizar o ser 
humano em relação às instituições, a fazer dele um ser integrado às 
comunidades possíveis. Um cidadão que saiba interagir e cocriar seus 
espaços, suas relações, que se mantenha ligado ao meio ambiente 

com consciência ecológica. Que aprenda a fortalecer a Economia local 
com critérios que bene#ciem as comunidades de proximidade.  Que 
respeite essas autonomias e identidades, e as conduza, com relação à 
ciência e  tecnologia, a uma participação ativa e que simultaneamente 
delegue poder de conhecimento a representantes legítimos.

Precisamos preparar as mentes para enfrentar as incertezas e 
responder aos desa#os sustentados pela complexidade dos problemas. 
Não é possível mais somente ensinar para saber repetir.  A base do 
conhecimento tem que estar calcada em uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os problemas para entender as 
várias dimensões das coisas e do mundo.

Complementando essa visão, cotejando com o Relatório da 
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
de Jacques Delors 19, concluimos que são #nalidades essenciais e 
interligadas, para o autor em questão, desenvolver a aptidão para 
organizar o conhecimento (aprender a fazer), para o ensino da 
condição humana (aprender a ser), por meio  da aprendizagem do 
viver (ensinar a viver com o outro) e a aprendizagem da incerteza 
(aprender a conhecer), para fortalecermos uma educação humaniza-
da e cidadã, como é o nosso propósito.

Sociedade
Embora reforcemos o poder da micropolítica como revelador na 

promoção das mundaças esperadas, é importante conceber um 
modelo de sociedade que re!ita e refrata esse cidadão cocriador 
capaz de conduzir propostas locais ainda que motivado a pensar 
globalmente. 

Como já indicamos nos passos anteriores, sugerimos a neces-
sidade de transformação do sistema econômico egocêntrico para 
o ecocêntrico e propomos um modelo de sociedade identi#cado 
como 4.0. Vejamos como essa ideia se enquadra nas propostas de 
educação indicadas para cada concepção de sociedade$,. 

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   

 



199

Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   
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Seis passos para a Cidade Humana

A apresentação desse referencial  justi#ca-se, primeiro, para 
a#rmar que existe uma base a partir da qual  elaboramos nossas 
propostas; segundo, para instigar uma conexão entre essas várias 
correntes. Scharmer$" prega que os seres humanos sejam autênticos, 
atingindo seu pleno e verdadeiro potencial, cuidando dos outros – 
inclusive de outras espécies –, ecologicamente esclarecidos, contem-
plativos e analíticos em seu entendimento do mundo, livres de 
ganância e de desejos excessivos; conhecedores, compreensivos e 
sabedores de que não estão separados do mundo natural e dos 
outros. Em suma, que manifestem plenamente sua humanidade. 

A sociedade que habita a Cidade Humana é humanizada e 
humanitária, ecocriadora, compreensiva entre si, propensa a encon-
trar os caminhos que levam à felicidade e ao bem-estar social.   

Em suas múltiplas formas
Ao a#rmar que uma Cidade para ser Humana precisa Educar em 

suas múltiplas formas, compreende-se uma interação entre os 
conceitos. A cidade a caminho de se fazer Humana, faz-se, antes, 
Educadora. 

O título não é novo. Surgiu na Europa, em 1990, durante o I 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona. Foi o 
momento em que algumas cidades pactuaram pela melhor quali-
dade de vida dos seus habitantes com destaque para a participação 
ativa. Eles aprovaram uma carta com vários princípios. Entre eles: 
trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade 
como grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial; priorizar a 
formação de valores. Em 2018, eram 488 cidades em todo o mundo, 
espalhadas por 36 países, das quais 15 eram brasileiras, organizadas 
em associações nacionais e internacionais. 

Educar em suas mútiplas formas é, também, possibilitar a troca 
de conhecimento em todos os lugares. É intensi#car as ações 

culturais. Transformar as praças, os museus, parques, em espaços 
educativos. Assim como visto em Belo Horizonte/MG, no museu de 
rua que exibe a arte do gra#te.$$ Reconhecer a história dos que deram 
seus nomes aos logradouros públicos, como na publicacão do livro 
Ruas e Caminhos$%. Meditar antes das reuniões das associções de 
bairro para silenciar a mente e ouvir o outro com empatia. Re!etir 
sobre as ações do legislativo em visitas à Câmara Municipal. Ler sobre 
qualquer coisa, durante as viagens nos coletivos, seguindo o exemplo 
da cidade de São Paulo que distribuiu mais de 100 mil livros nos 
terminais da Bandeira, Cachoeirinha, Santo Amaro e Parque Dom 
Pedro$&.Usar as escolas nos #ns de semana para a promoção de ativi-
dades comunitárias, como acontece na cidade de Vortuporanga$'. 
Fazer poesias nas ruas que homenageiam Drummont de Andrade e 
outros poetas. Enaltecer os educadores. Valorizar a educação. Investir 
na área. Priorizar os anos escolares dos seus #lhos. Compartilhar do 
conhecimento como herança dos mais velhos. Oferecer conheci-
mento de economia doméstica às donas de casa. Formar o desem-
pregado e abrir o leque de oportunidades. Ensinar matemática e 
poesia na feira livre. Língua Portuguesa e espiritualidade nos hospi-
tais. Fundar centros de #loso#as. Permitir o acesso às artes em geral. 
Reintegrar pela educação aqueles que pedem por uma segunda 
chance, exatamente como realizada pelo governo do estado de 
Minas Gerais$(. Abrir bibliotecas ou salas de leituras. Reunir as 
pessoas em conselhos. Ouvir o que cada um tem a dizer. Dar devolu-
tiva para que todos voltem. Cantar o hino do fultebol e entender as 
relações históricas. 

Em uma cidade educadora, as conexões promovidas pela inter-
setorialidade são evidentes. Um bom exemplo é a intersecção entre 
o setor do patrimônio cultural e a necessidade de espaços para aten-
dimento nos contraturnos escolares. É comum, em todas as locali-
dades, desde pequenas cidades a grandes metrópolis, a existência de 
bens patrimoniais abandonados, historicos ou arquitetônicamente 

importantes. A situação mais cotidiana, é o entendimento desses 
espaços, pelos representantes políticos, como estorvo. Por anos, eles 
#cam isolados da rotina da cidade e comumente, tombados como 
de interesse histórico, são ocupados por pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Sem preparo para fazer a escuta da cidade, os problemas pare-
cem se somar. De um lado, o bem arquitetônico cada vez mais antigo 
e precário, de outro, a necessidade de absorver a demanda do 
número de estudantes fora da escola no período integral. E, poucas 
vezes, se observa uma ação cooperada entre as duas áreas. Esse 
exemplo é gritante, quando observada a realidade de uma cidade 
como Ribeirão Preto. Vários bens poderiam ser citados, mas basta 
referir-se a uma antiga fábrica de tecido, localizada em uma área de 
interligação entre as zonas norte e oeste, em uma região com mais 
de 40 mil habitantes. A extensão de 39 mil metros quadrados de área 
total está totalmente abandonada. O patrimônio público é espaço 
para usuários de drogas, podendo ser uma unidade escolar, um 
centro cultural, um lugar de proximidade, uma fábrica social, um 
campus de conhecimento.

 O mais con!itante é que enquanto, de um lado, o pratimônio 
cultural sucumbe, do outro, gestores públicos projetam a construção 
de novas edi#cações. No município de Presidente Prudente $) fábrica 
como essa virou centro cultural. Em Lisboa$*, uma iniciativa está 
recuperando as salas térreas e requali#cando as áreas centrais. Ainda 
que a proposta de utilização não seja a de uso para a Educação, o 
modelo exemplica o conceito de Cidade Educadora. 

Sempre preservando os vínculos entre um passo e outro, se com-
prometida em ser Humana, uma cidade tem como meta educar os 
pais para que exerçam a paternidade de maneira a contribuir com o 
desa#o de quali#car a educação na primeira infância. É importante 
criar meios que levem ao rompimento de algumas redes de conver-
sações. Essas, estabelecidas nos tempos atuais, evidenciam assertivas, 

como, por exemplo, “as pessoas que andam de transporte coletivo são 
desprovidas de recursos”, ou se ouve comumente que “cabe às mães 
cuidar dos #lhos pequenos”. Novas redes devem ser consolidadas a 
partir do educar em suas múltiplas formas, que propiciem a aceitação 
de a#rmações substitutas, como “andar de transporte coletivo é uma 
contribuição à qual#cação do meio ambiente”, ou ainda, “a educação 
dos #lhos pequenos é uma função do pai e da mãe”. 

Mesmo sendo difícil romper antigas redes de conversações e 
criar novas, os efeitos propostos são signi#cativos. A#nal, o humano 
se dá na linguagem. Os dois exemplos acima demonstram, de imedi-
ato, sem a necessidade de profundas re!exões, as relações culturais. 
A aceitação incondicional das duas a#rmações harmoniza hábitos 
que, praticados, movimentam a economia; criam estereótipos; 
reforçam diferenças de classe, como sugerido no primeiro exemplo; 
e, no caso do segundo, ditam padrões; categorizam diferenças de 
gênero; estabelecem rivalidades; enfraquecem o conceito de família.

Como uma proposta, acreditamos que Educar em suas múltiplas 
formas é propagar o Amor como atitude pedagógica em todas as 
oportunidades, o que somente será possível, na escola, independen-
temente de qual escola, ou modelo de educação, se o educador for 
#lósofo e, na cidade, se for humana.    

Amor como atitude pedagógica
Entre as muitas experiências que vivemos como grupo, a que 

resultou na inclusão do Amor como um elemento de pesquisa foi, 
sem dúvida, a mais signi#cativa sob o ponto de vista da aplicabili-
dade da Teoria U e o exercício de escuta. O tema mantinha-se fora do 
foco dos pesquisadores, até que, em uma atividade coletiva, os mais 
de noventa participantes apresentaram o Amor como importante 
componente do processo de consolidação de um modelo de cidade, 
naquele período, ainda identi#cada unicamente como criativa. Foi, 
inclusive, a introdução do Amor que conduziu o debate resultante na 

migracão do conceito de Cidade Criativa para Cidade Humana.
Após a escuta de sete formadores de opinião (uma advogada, 

dois economistas, uma assistente social, um geógrafo, um político e 
um sociólogo) foi editado o documentário A Equação de Tudo$+.  A 
busca, naquele momento, era pela concepção de cidadão cocriador. 
Posteriormente, o material foi exibido em uma sala de cinema, para 
exatas 92 pessoas. Ao #nal, ao público foi pedido que escrevesse 
cinco palavras correlacionadas às sensações extraídas do docu-
mentário. Embora houvesse o pressuposto de que as palavras mais 
comuns seriam ‘educacão’, ‘família’, ‘cidadania’, ‘ética’, o grupo foi 
surpreendido com a maior repetição da palavra ‘amor’. 

As primeiras reações, após a inclusão do Amor como nosso tema 
de estudo foram bastante desagregadoras. Havia um desconforto 
que advinha dos limites sobre o que é fazer ciência. Questionávamos 
até que ponto era possível tratar de Amor de maneira racional e 
cientí#ca. A#nal, os sentidos carregados pelo lêxico Amor sugeria, 
inicialmente, pregação. Foi preciso a desconstrução de uma rede de 
conversação anterior sobre o tema e muito debate para rede#nir o 
conceito dando a ele a pertinência que cabia nos estudos conduzi-
dos pelo grupo. A primeira alternativa foi migrar de Amor para amo-
rosidade. Entendeu-se, naquele momento, que a segunda opção 
referia-se mais aos gestos, às ações, do que propriamente ao senti-
mento individual do cidadão. 

Com o tempo e as pesquisas bibliográ#cas%,, o conceito foi 
reordenado para Amor como atitute pedagógica e ganhou a 
importância de ser colocado, ao longo do processo de consolidação 
da Cidade Humana, como um elemento estruturante de todos os 
passos. Isso signi#ca a#rmar que é preciso (1) colocar o ser humano 
em primeiro lugar, tendo o Amor como atitute pedagógica; (2) Trans-
formar o cidadão em cocriador do seu espaço permitindo que man-
tenha práticas a partir do Amor como atitude pedagógica; (3) Pensar 
em ações que fortaleçam a vida em comunidade sempre pautadas 

no Amor como atitute pedagógica; (4) Encontrar meios para religar 
o ser humano ao meio ambiente, pensando a partir do Amor como 
atitude pedagógica; (5) Adotar alternativas ofertadas pela Economia 
Cocriadora sem perder de vista o Amor como atitute pedagógica; (6) 
Educar em suas mútiplas formas, assegurando que todas as ações 
estejam fundamentadas no Amor como atitude pedagógica. 

O elemento que anteriormente fragilizou o grupo, ameaçando 
a permanência de alguns, ocupou todas as lacunas até então ainda 
abertas. Desde essa adesão, a Tecnologia Social para Gestão de 
Cidades: Cidadania e Cocriação%", criada pelo IPCCIC e certi#cada 
pela Fundação Banco do Brasil, passou a ser aplicada, tendo o Amor 
como atitute pedagógica interligando todas as etapas. Na verdade, 
a proposta tornou-se uma re!exão contínua, um modo de operar, 
uma prática intrínseca a todas as outras práticas.

 A importância dessa mudança deve ser avaliada considerando 
que os seis passos  podem ser dados sem conexão com o Amor 
como Atitute Pedagógica, mas, ao #nal, não será a mesma coisa. Ou 
seja, manter mente, coração e vontade abertos na perspectiva da 
avaliação, análise e ponderação das ações em consonância com o 
Amor, altera o resultado do projeto de implementação da Cidade 
Humana.

A primeira referência adotada pelo IPCCIC veio de Platão, intro-
duzido pelo #lósofo César Nunes%$. Motivado pela re!exão sobre a 
questão da sexualidade que, segundo o autor, consiste em de#nir 
seu estatuto e sua identidade, ele analisa o Amor na Filoso#a grega 
antiga, ponderando entre o Amor e a realidade, a ubiquidade e a 
projeção, a procriação e a felicidade.  E faz isso a partir de seu desejo 
de encontrar, na Filoso#a, a original re!exão sobre o Amor, a sexuali-
dade e a felicidade, como dimensões humanas inalienáveis.

Veri#camos a intenção de Nunes em encontrar em Platão uma 
ampla e verdadeira teoria do Amor. Ele a#rma consistir em um viver 
harmônico consigo mesmo e com os outros que, segundo Platão, é 

uma consequência do conhecimento e do próprio Amor.
Com destaque para a obra Banquete e a análise de Nunes, incor-

poramos ao estudo sobre o Amor, a Teoria de Platão, que propôs uma 
#loso#a para chegar ao que ele considerava como o verdadeiro amor 
à Filoso#a. Para Nunes, a Filoso#a é uma das grandes criações da 
humanidade.

A conexão proposta entre o Amor e a Filoso#a, na leitura de 
Nunes, das obras de Platão, foi o que fez emergir a assertiva de que é 
a Filoso#a que cumpre o papel de permitir o Amor na educação. Sua 
ausência do processo diário escolar veda a presença do Amor. Não a 
Filoso#a como disciplina, mas como metodologia de ensino. Mas 
voltaremos a esse tema, depois de apresentadas as contribuições de 
Maturana e Varela para este trabalho. 

Entre as muitas considerações feitas pelos autores chilenos, 
uma, em especial, situa o lugar do Amor no projeto da Cidade 
Humana. “O amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a 
aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento 
biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro a 
nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”.%%

Com essa assertiva assimilada, a atenção do grupo expandiu-se 
avaliando cada defesa, tese, ou ideia. Houve uma amarração condi-
cionada. Nenhuma proposta estava efetivamente concluída, senão 
analisada a partir do Amor. O desconforto não foi menor, a partir da 
escolha de um referencial. Falar de Amor para uma plateia de 
gestores públicos, por exemplo, nunca deixou de ser um desa#o, 
mesmo o grupo tendo aprimorado sua produção discursiva sobre o 
tema. Entretanto, passou a ser constante a análise de como medidas 
adotadas pelos mesmos gestores poderiam ser diferentes se o Amor 
tivesse sido um elemento considerado no momento da tomada de 
decisão. 

Ainda pelas palavras de Maturana e Varela, foi possível de#nir 
uma conexão situando o Amor como elemento biológico, logo, 

desassociado das muitas questões ideológicas que podem tenden-
ciar defesas especí#cas.  Para os autores, “qualquer coisa que destrua 
ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da 
verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acon-
tecimento do fenômeno social”. O comum é a limitação. O desa#o é 
interromper a competição e eliminar a soberba pela detenção da 
verdade absoluta. Essa limitação “destrói também o ser humano, 
porque elimina o processo biológico que o gera”. Os autores não se 
propuseram a fazer uma prédica do Amor, mas simplesmente desta-
caram o fato de que “biologicamente, sem amor, sem aceitação do 
outro, não há fenômeno social” %&.

Entretanto, como é sabido, apesar da severidade com que a 
a#rmativa se coloca: SEM AMOR, SEM ACEITAÇÃO DO OUTRO, NÃO 
HÁ FENÔMENO SOCIAL, ainda se convive. Os autores são categóricos 
ao colocar que se vive hipocritamente. 

De repente, não tínhamos mais a opção de não colocar o Amor 
na base comum das nossas ações e propostas. Não podíamos descar-
tar o Amor como fundamento biológico do social. Seria o mesmo que 
desconsiderar tudo o que herdamos da nossa  história de seres vivos. 

Nesse aspecto, é preciso que o leitor se liberte de uma cegueira 
fundamental: a de não percebermos que só temos o mundo que 
criamos com os outros, e que só o Amor nos permite criar um mundo 
em comum com eles.

A propagação do Amor como elemento para a consolidação de 
uma Cidade Humana passou a ser um compromisso do qual já não 
podíamos mais renegar, confortáveis ou não com o tema.

Em outra parceria, Maturana produziu com Sima Nisis Rezepka, a 
obra Formação Humana e Capacitação. Ali encontramos ressonância 
com a nossa própria trajetória de estudos sobre as identidades 
culturais, base do trabalho executado pelo Instituto. Pactuamos com 
os autores que  “quem busca a sua identidade fora de si está conde-
nado a viver na ausência de si mesmo%'” e ampliamos esse referencial 

para outra dimensão. Nossa assertiva é que uma cidade também 
apresenta suas próprias identidades culturais e é preciso #delizá-las 
e fortalecê-las.

Ao tratar da formação humana, tópico que segue em conexão 
com o que já foi apresentado no passo um, os autores relacionam  o 
desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser cocriadora 
com outros, em um espaço humano de convivência social desejável. 

Estamos cada vez mais vulneráveis pela ausência do Amor. 
Existe a possibilidade de #carmos enfermos quando nos é negado o 
Amor como modo de convivência em qualquer idade e reforçam a 
importância do Amor na formação das crianças na primeira idade.  
Quando às crianças falta o Amor, as consequências são signi#cativas. 
Interfere no crescimento, na formação da consciência de si e da 
consciência social, e afeta a formação dapessoa responsável.

Fazer com amor, pressupõe fazer algo que nos dê também 
signi#cado, que nos faça reinventar-nos no outro e, o que faz bem 
para mim e para o outro, constitui a base da tomada de atitude. Isso 
é terapêutico e assim compreendemos a máxima, o Amor como 
atitude pedagógica.

A vida acontece no tempo presente, no agora, e educar não 
requer tempo predestinado ou idade certa, mas ocorre o tempo todo 
em uma relação biunívoca entre eu e o outro (sujeito), eu/ele, como 
um dar e receber continuamente fruto da convivência no cotidiano 
comum; é abrir-se para o outro para ir ao encontro das suas poten-
cialidades, necessidades e, também, diferenças por razões únicas 
que a sua experiência justi#ca.

Nesse momento, entre os sujeitos, ou pensando-os na socie-
dade como um todo, é que a mediação com Amor, pela reciprocid-
ade da escuta, pela empatia, encontra âncora. Como a#rma Wallon, 
não existe cognição sem afetividade%(. Assim também observamos 
em nossos estudos. Isso nos levou a ajuizar sobre o que entendemos 
por ensinagem e aprendizagem. Conceituamos que a ensinagem 

ocorre pelo conhecimento que o professor tem e domina, aquilo 
que nos remete ao dito sobre um bom professor, culto e compe-
tente. A aprendizagem, por sua vez, acontece quando transmitimos 
o mesmo conhecimento, não só com a competência dada pelo 
saber, mas com emoção, prazer e, dessa forma, oferecendo também 
uma maneira para atingir a #xação do conteúdo.

A educação, para Maturana, re!ete-se, quando percebemos as 
transformações no outro e, para ele, isso nada mais é do que uma 
ação humana, um processo biológico, orgânico e cultural ocorrido 
nos diferentes espaços-tempos, e o tempo todo na sociedade em 
que vivemos. Nesse sentido, podemos a#rmar, então, que educar 
não diz respeito somente à transmissão de conhecimento, mas ao 
compartilhamento de uma ação cooperativa, cocriativa, participati-
va, em ambas as partes, pela vontade e emoção, de forma 
pedagógica.

Ensinar vai muito mais além dessa fragmentação do saber em 
várias disciplinas, como encontramos hoje. É na reciprocidade 
desse fazer, do ensinar-aprender-ensinar que a atitude se torna 
exemplo, memória, afeto, abraço, razão da ênfase sobre a 
importância do tempo vivido, do tempo das horas em que se viveu 
essa ação, a experiência individual apreendida, tornando-se, com 
efeito, em uma experiência de todos, portanto, coletiva, embasan-
do o que normalmente ouvimos ou adjetivamos socialmente de 
boa escola ou bom curso, boa universidade, o resultado sobre a 
relevância de ações protagonizadas individualmente, mas vividas 
no coletivo e representadas simbolicamente por uma atitude 
pedagógica.

O aprendizado, nesse sentido, foi resultado de um movimento 
que permitiu expressar, transmitir, partilhar do sentido social que 
con#gura a experiência. Adotar o Amor como atitude pedagógica 
nos leva a re!etir sobre a dimensão do humano, capaz de viver uma 
experiência singular que se torna plural, mesmo encontrando-se 

em face da pluralidade do ser que habita o outro. Perguntamo-nos, a 
essa altura, no grupo, como entender isso se não houver Amor pelo 
outro, pelo próximo e por nós mesmos? Para nós a resposta foi: 
impossível!

Contudo, indo a Rousseau%), retiramos de sua obra a expressão 
“ensinar a viver”, proferida pelo #lósofo quando questionado sobre a 
razão da escola e o sentido do ato de educar. No auge da moderni-
dade, ao se referir ao seu #lho Emílio, Rousseau escreveu que viver 
era o ofício que ele queria ensinar. Assim, cabe à escola, em última 
análise, ensinar a viver. Toda a intencionalidade do ato de educar e 
das ações pedagógicas deve abordar esse propósito, visto que isso 
incorre em uma imensa possibilidade de desdobramento.

Essa questão remete à importância da re!exão e não só da leitu-
ra ou dos conteúdos comuns que ensinamos. É necessário aprender 
a saber se objetivar, se aceitar, meditar, re!etir. Teria essa função 
somente a Filoso#a, no currículo escolar ou, então, caberia ao profes-
sor de História ou de Artes, uma vez que o professor, acima de tudo, 
deve ser um educador? A resposta está evidente, para o IPCCIC. 
Educar em suas múltiplas formas, tendo o Amor como atitude 
pedagógica, transformando a cidade em um espaço educador, é 
promover a re!exão com base na Filoso#a enquanto uma prática de 
ensino, utilizando as artes como meio de expressão e democratizan-
do o conhecimento sobre o sensível.

Entretanto, a escola “não incita à preocupação com o viver bem 
ou com a boa vida, não fornece as defesas para se enfrentar as incer-
tezas da existência, não fornece as defesas contra o erro, a ilusão, a 
cegueira”%*. Essa discussão é muito importante, inclusive, para 
fortalecer o sentido da Ciência e da Ética na relação do futuro cidadão 
com o seu bem maior, a cidade. A boa convivência e interação nas 
relações que aqui propomos, uma Cidade Humana.

O conhecimento, dessa forma, torna-se um ato de amor próprio 
e de amor pelo outro. O prazer do conhecer, pensar sobre, vai além 

do senso comum; a transdisciplinaridade do ser aqui se desenvolve e 
vai além dos conceitos e princípios apreendidos no decorrer da vida.

A#rmamos, portanto, que, ao adotarmos o Amor como atitude 
pedagógica, compreendemos que é necessário, mais do que nunca, 
um conhecimento pertinente e transdisciplinar; que ensinar a 
condição humana requer discutir sobre a natureza do ser humano e 
da vida, sem deixar nenhum dos outros diferentes saberes construí-
dos culturalmente pelas nossas sociedades, mas que possamos situar 
o homem para religá-lo à sua origem, possibilitando uma outra visão 
de mundo reformada e apoiada por um pensamento complexo.

Se, como explicitado anteriormente, é necessário educar para 
compreender, a #m de se começar a educar, é preciso se importar. E, 
para se importar, é necessário amar. Não o amor romântico, mas o amor 
que nos move. O amor que dedicamos ao trabalho, que nos motiva a 
um objetivo em comum e que torna relevante o ato de educar.

Marcelino Champagnat%+ a#rma que “para bem educar é preciso, 
antes de tudo, amar e amar todos igualmente”. Amar todos igual-
mente dialoga com o que já apregoou o educador Paulo Freire, em seu 
livro Pedagogia da Tolerância. Para o brasileiro, “há uma responsabili-
dade ética, social, de nós todos, no sentido de tornar a nossa socie-
dade menos má”. 

Essa maldade, segundo Freire, está, por exemplo, na perversi-
dade de nossa sociedade em permitir que um analfabeto internalize 
que o fracasso é dele. 

Para amar, é necessário se importar e uma das tarefas do educa-
dor é ajudar o educando a compreender que a culpa social não é 
dele. Daí a proposta freiriana da educação libertadora. Educar para 
uma compreensão emancipatória, que torne o educando capaz de 
compreender sua realidade e produzir suas próprias percepções e, se 
necessário, intervir nessa realidade.

Dialogando com os passos apresentados anteriormente, com-
preende-se que educar não é um ato solitário, nem isolado. A partir 

do provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma 
criança”, retomamos a importância da comunidade, do território 
educador e da socialização para educar em suas múltiplas formas. 

O que se pretende destacar aqui é o coletivo como exercício de 
respeito e amor. Na coletividade, enxergamos o outro e, com ele, o 
diferente.  Com o outro, exercitamos o respeito. “O que a tolerância 
autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, 
suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é 
diferente. O que a tolerância legítima termina por nos ensinar é que, 
na sua experiência, aprendemos com o diferente” &,. Não compreen-
dendo o tolerante como alguém benevolente que perdoa a “inferi-
oridade” do tolerado, mas de compreender a qualidade de conviver 
com o diferente. Com o diferente, não com o inferior. Tal como 
a#rmou Freire. 

Mas como o Amor torna-se uma atitude pedagógica? Atribuindo 
sentido ao que é ensinado. Amar é se importar. “O educador tem de 
partir da compreensão crítica de sua própria experiência e a do 
educando. Sem o conhecimento da experiência do educador o 
educador falha” &". 

O Amor como atitude pedagógica não transmite o conhecimen-
to, mas partilha. Ao compartilhar o que sabemos, não #camos com 
menos, multiplicamos os saberes. E, multiplicando os saberes, nos 
responsabilizamos por democratizá-los e, dessa forma, transforma-
mos nossa realidade social tornando-a menos má, ou seja, mais 
equânime. 

Compreende-se, nesse passo, não apenas as práticas consagra-
das e desenvolvidas pela escola, nem tão pouco as metodologias 
ativas tão aclamadas ultimamente, mas sim TODAS as múltiplas 
formas de educar nas diferentes esferas sociais às quais o indivíduo 
pertence e se relaciona ao longo da vida.

 Se todos acessarem os saberes construídos – seja na área esco-
lar ou nas diversas propostas de educação não escolar vivenciadas – 

e juntos, construírem novos saberes e na sequência partilharem, 
caminharemos, então, para uma Cidade Humana, pautada na 
coletividade e equidade de conhecimento. 

Todos acessando o conhecimento com a mesma qualidade 
signi#ca, se importar. Se nos importarmos com que todos saibam 
tudo e tenham autonomia para identi#car e construir novos saberes 
então, teremos uma Cidade Humana, justa, edi#cada a partir do Amor.

Diante de uma proposta de conclusão sobre tudo o que já foi 
apresentado, é oportuno observar que o Amor, como uma emoção, 
funda o social, na medida em que promove o respeito próprio e pelo 
outro, no campo das relações sociais. É a condição amorosa que 
embasa a convivência entre os seres humanos.

Ao longo da discussão sobre o Amor e a emoção, foi inevitável a 
abordagem da ética, prática muito importante na consolidação da 
Cidade Humana. Tanto a ética como a espiritualidade não têm a ver 
com a razão, mas com a emoção, e concluem que “o amor é a emoção 
que funda a preocupação ética&$”. 

Uma proposta com base no educar em suas múltiplas formas 
precisa, necessariamente, tratar do conceito de cooperação, com o 
objetivo de inseri-lo na Cidade Educadora, por isso também Humana. 
Nesse sentido, “a cooperação ocorre nas relações sociais, não nas 
relações de dominação e sujeição. As relações sociais implicam em 
con#ança mútua e ausência de manipulação ou instrumentalização 
das relações&%”. Essa colaboração dos cientistas ressalta que um proje-
to pautado na ação de educar em suas múltiplas formas não pode 
seguir sem se desvincular de propostas de dominação e sujeição. 
Contrário disso, precisa ser originário de uma pactuação social de 
con#ança. Uma demanda, evidentemente, muito complicada, no 
campo das políticas públicas, analisando a história. Acreditamos que 
as alianças políticas, às quais todos os seres sociais estão sujeitos,  não 
são con#áveis precisamente porque não se baseiam no Amor e não 
têm a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade. 

Em outra obra, Maturana nos empresta argumentos para 
fortalecer certezas que o grupo vem consolidando nos últimos 
seis anos: “Não é a razão o que nos leva à ação, mas a emoção&&”. 
Se a emoção só é sentida na presença do Amor, a participação 
cidadã, tão aclamada ao longo do tempo como ação responsável 
de promover as mudanças desejadas, só se viabiliza a partir do 
Amor. 

Não sem razão, Amor como atitude pedagógica não é um 
passo nessa trilha delineada para nos levar à Cidade Humana. Ao 
ocupar o centro do círculo que organiza os seus passos, a propos-
ta do Amor abre os braços, fazendo amarrações e protagonizando 
como elemento transdisciplinar fundante. 

Uma experiência do grupo somou elementos e contribuiu 
para o debate. Em 2016 uma escola pública estadual da cidade de 
Ribeirão Pretou completou 110 anos. Alguns integrantes do 
IPCCIC trabalharam na publicação de um livro&' sobre a história 
desse trajeto, a partir de entrevistas com personagens de vários 
tempos que exerceram diversas funções: diretores, professores, 
funcionários e alunos.

Até o #nal da década de 1970, essa escola #gurava entre as 
melhores do Estado de São Paulo. Depois, como as demais das 
redes públicas, sucumbiu às políticas públicas e seus resultados 
deixaram de evidenciá-la. As escutas promovidas sugeriram vasto 
aprendizado. Em especial sobre as relações intrínsecas entre a 
realidade social e o universo escolar. A história da escola re!ete o 
Brasil; ecoa a proposta de democratização, que, ao propor acesso 
à educação para todos, não sustentou a qualidade, mas mostra 
ainda um projeto de ensino pautado no Amor. Todos os entrevis-
tados relacionados à escola, em período anterior a 1980, não ocul-
taram o amor que sentiam pelo lugar, pelos professores, pela vida 
escolar.   

 



Seis passos para a Cidade Humana

Educando em suas múltiplas formas
Já está descrito que, para colocar o ser humano em primeiro 

lugar, passo inicial para a Cidade Humana, é fundamental fortalecer 
e quali!car a educação das crianças na fase da primeira infância. 
Educar em suas múltiplas formas, com o Amor como atitude 
pedagógica, acentua a necessidade de destinar atenção a esse 
público, em especial, pela convicção que o grupo aporta na 
formação das crianças logo depois do nascimento e ao longo dos 
primeiros anos. Mas, como já recomendado, não se trata de garan-
tias de permanência nas salas de aula, enquanto os pais trabalham. 
E, sim, de oportunidade de aprendizado com educadores !lósofos 
que saberão como ensinar a viver.

A ressalva mais importante, neste momento do trabalho, é 
asseverar que todos os educadores sejam !lósofos. E que, assim 
sendo, eles possam seguir com suas disciplinas, agindo transdisci-
plinarmente, instigando os educandos a constantes ideações em 
busca de respostas. E que elas possam vir de todos os lugares, em 
todas as formas. 

Iniciativa simultânea, todas as cidades podem promover suas 
condições de educadora, ou estabelecer seus próprios princípios, 
vinculados à educação em sua concepção não formal. Ser uma 
Cidade Educadora é ser Humana e, para tanto, é preciso formular um 
pacto social.  Ao se declarar uma Cidade Educadora, a sociedade 
política e a civil, pressupõem que assumirão o pressuposto da 
educação em suas múltiplas formas. Ainda que seja necessário 
quebrar alguns paradigmas. Quase que um chavão, esse conceito 
tem sido usado como símbolo da transição de um processo a outro. 
Entre os vários paradigmas a serem quebrados, o mais evidente, 
para que a educação em suas múltiplas formas se consolide, é o 
rompimento hierárquico. São fundamentais as trocas de conheci-
mento, pois sempre haverá coisas a serem ensinadas e coisas a 
serem aprendidas. 
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