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Participação é
decisiva para
uma cidade se
tornar criativa
Esta foi uma das conclusões do
seminário realizado ontem, no Sesc,
com a presença da economista Ana
Carla Fonseca
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Seminário de ontem teve a
economista Ana Carla Fonseca como
palestrante (Foto: Mastrangelo Reino/
A Cidade)

Do que uma cidade precisa para se tornar criativa? Para
a economista e assessora especial das Nações Unidas,
Ana Carla Fonseca, de três fatores: criação de
ambientes de inovação, estabelecimento de conexões
em vários níveis (entre as várias regiões de uma cidade,
dela com outras cidades e regiões etc.) e criação de um
ambiente propício à cultura.
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No entanto, é preciso que exista, entre esses fatores,
algo que os ligue: cidadania ativa.
“Ela é transversal aos três e exige, por exemplo, novas
formas de comunicação, engajamento, capacidade de
lançar novos olhares sobre o que muitas vezes está lá,
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mas não se vê e, claro, a retomada da essência da
cidade, representada por sua cultura”, afirmou.
As ideias de Ana Carla Fonseca foram apresentadas
ontem, na palestra “Cidades Criativas e Cidadania
Ativa”, durante o Agenda São Carlos 2016. O seminário,
com três horas de duração, foi realizado no Sesc, a
partir das 8h30, com a participação do sociólogo Jacob
Lima (UFSCar) e o urbanista Renato Anelli (USP São
Carlos).
(http://assinantes.tribunaararaquara.com.br/)

Perfumaria
Um ponto surgiu em comum no discurso dos dois
acadêmicos: cultura não deve ser vista como algo
supérfluo ou, como Lima afirmou, “uma perfumaria”.
O sociólogo da UFSCar disse, ainda, que as propostas
apresentadas por Ana Carla são relevantes, mas não
podem ser vistas como desvinculadas de questões
econômicas e sociais mais amplas.
Para Anelli, vários pontos chamaram a atenção na
apresentação da economista. Entre eles, esteve a crítica
a uma visão estabelecida de que a qualidade de vida de
uma localidade deve ser sacrificada durante a
ocorrência de crises. “Ficou bastante evidente que é
uma visão equivocada”, disse.
Abertura foi feita por Altomani, Lucão Fernandes e
Paulo Brasileiro
A abertura do Agenda São Carlos 2016 foi feita pelo
diretor de Relações Institucionais do Grupo EPTV, Paulo
Brasileiro. Segundo ele, o seminário de ontem marcou o
comprometimento do grupo com questões que
envolvam o desenvolvimento e a qualidade de vida da
região.
Além do diretor do grupo EPTV, o Agenda São Carlos
2016 também contou com a presença do prefeito de
São Carlos, Paulo Roberto Altomani (PSDB), do
presidente da Câmara, Lucão Fernandes (PMDB) e de
diversas autoridades e empresários locais.
Ribeirão Preto
O próximo Agenda será realizado no dia 3 de junho, em
Ribeirão Preto, também com a economista Ana Carla
Fonseca.
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