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O objetivo deste artigo é compartilhar os achados parciais do projeto de pesquisa 

vinculado ao Centro Interdisciplinar de Pesquisa (CIP), da Cásper Líbero, onde a autora 

busca compreender como o diálogo com múltiplas partes interessadas (ou stakeholders) 

contribui para a vida em sociedade e traz para a conversa audiências muitas vezes 

excluídas. O recorte será o da comunicação e do diálogo no espaço das cidades e como 

a compreensão de diferentes pontos de vista pode promover encontros, oportunidades e 

a chance de participação efetiva da população nas questões que a ela importa. A 

proposta é retomar os princípios da abertura para o diálogo, tão vivos nas ideias de 

ética, democracia e cidadania, assim como a importância da mediação de conflitos e 

diálogo de saberes para se preservar um espaço de construção e colaboração na arena 

pública, em vez de espaço de disputas. Parte-se da hipótese inicial de que os casos de 

sucesso e de soluções de tensões estão ligados a processos em que há efetivo diálogo e 

predisposição à compreensão do lugar e da necessidade do outro, e este diálogo pode 

acontecer presencialmente ou via redes sociais. Seriam situações em que o diálogo, para 

além de retórica, leva à tomada de ações efetivas, construídas conjuntamente, a partir da 

mudança do estado de consciência sobre as coisas que nos afetam. O método de 

pesquisa utilizado será o da revisão bibliográfica e do estudo de casos. O referencial 

teórico inclui, mas não se limita, a autores que aprofundam em suas obras a dimensão 

das contribuições do diálogo e da compreensão, tais como Morin (2011), Bohm (2005), 

Nixon (2012), Wheatley (2006) e Kunsch (2009, 2011). Inclui, ainda, autores que 

estudam as cidades e seus papéis, tais como Bauman (2009), Ribeiro (2011), Lerner 

(2007) e Alfonsin (2001). Por fim, Recuero (2011) e Saad (2013 e 2014), que mostram 

como as novas tecnologias podem contribuir para ampliar a intensidade da voz da 

população.  
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