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O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevistas, durante uma atividade de escuta1. Naquele estágio, em 2015,
estávamos convencidos de que uma Cidade Criativa, tema de debate
para o grupo naquele momento, só seria possível se formada por
cidadãos cocriadores. Com o avanço das reflexões, começamos a
compreender que a cocriação sugeria uma forma de cidadania
relacionada a um modelo de cidade.
Com base nessas pesquisas, uma pergunta passou a guiar o
nosso trabalho: Como transformar um cidadão usuário da cidade em
cidadão cocriador? Essa questão foi norteadora dos estudos do
grupo por muito tempo. Até que, em 2016, ao migrar do conceito de
Cidade Criativa para Cidade Humana, como será explicado mais à
frente e, dois anos depois, com o aprofundamento de cada um dos
passos para se promover a Cidade Humana, essa pergunta foi
respondida. Entretanto, para acompanhamento do leitor, é fundamental contextualizar o conceito de cidadania e suas adjetivações:
passiva, omissa, plena, ativa, participativa, de papel, herdada...
***
A questão da cidadania, no Brasil, que por muito tempo foi
objeto de um intenso debate restrito aos fóruns acadêmicos e determinados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósticos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências familiares, via aplicativos de celular.
Em sua concepção jurídica2, cidadania é, entre outros aspectos, a
condição do nacional, que goza de direitos políticos, ou seja, possui
o direito subjetivo de votar e ser votado. Já para a ciência política3, a
cidadania é composta basicamente de três núcleos de direitos: civis,
políticos e sociais, ou seja, o cidadão pleno é aquele que os possui
completamente.
A implementação de tais direitos segue caminhos distintos, a
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depender da nação em que estão inseridos e, em determinados
momentos históricos, vê-se a presença de alguns deles e a ausência
de outros. Devido aos diversos enfoques possíveis dados à cidadania, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho4 afirma
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido.
No caso brasileiro, por exemplo, nos idos da década de 1980, em
pleno processo de redemocratização, imaginava-se que, com a nossa
democracia uma vez restaurada e consolidada pela Constituição de
1988, teríamos garantida a cidadania. Contudo, diverso do que se
pensava, essa discussão sobre os contornos de nossa cidadania tem
se tornado fundamental nestes primeiros anos do século XXI.
Em especial, em função de um movimento internacional, iniciado nas décadas de 1980 e 1990, que produziu a instalação de uma
nova etapa do capitalismo mundial caracterizada pelo binômio
Globalização-Neoliberalismo e que tem provocado a erosão de
determinados direitos sociais. Boaventura de Sousa Santos e Marilena Chauí5 já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressivamente amplia o espaço privado e terceiriza o trabalho, fragmentando-o.
Com a retórica da meritocracia, da necessidade do exercício do
individualismo e da redução do peso do Estado sobre a vida do
cidadão, produzimos ‘a desagregação das formas de sociabilidade’
provocando o ‘esgarçamento do tecido social e político’ e construindo indivíduos autocentrados em uma sociedade egoísta que não vê
a desigualdade das oportunidades, a concentração absurda da
riqueza em parceria com a ampliação vergonhosa da miséria.
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Infográfico 1

62
indivíduos
Tem a mesma riqueza
que os 3,6 blhões de
indivíduos mais
pobres do mundo.

1%
Desde 2000, a metade
da população mais
pobre do mundo vem
recebendo somente
1% do aumento da
riqueza global,

US$ 542
MILHÕES
O valor do aumento
da riqueza dos 62
indivíduos mais ricos
desde 2010.

50%
O montante do
aumento da riqueza
global desde 2000
recebido pela 1%.

US$ 1
TRILHÃO
A queda na riqueza
dos 3,6 bilhões de
pessoas mais pobres
desde 2010.

$3
O aumento no
rendimento médio
anual dos 10% mais
pobres no mundo.

Fonte: Oxfam, Relatório 2016. Redesenhado. Original disponível em:
https://www.oxfam.org.br. Acesso em: 21 jan. 2019.

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental inglesa Oxfam emitiu o Relatório Compensem o Trabalho e não a Riqueza,
que trouxe os seguintes dados: Para o ano de 2018, computou um
novo bilionário a cada dois dias, e 82% da riqueza mundial gerada
ficou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria
suficiente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”6.
Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencionado associou-se às implicações econômicas da crise mundial iniciada em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno
da inflação, aumentando os índices de desemprego e insegurança
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-
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bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso
específico brasileiro, afinal, vale lembrar que um grande número de
países europeus tem taxas de desemprego iguais ou maiores do que
as registradas no Brasil.
O resultado que observamos até o momento é um senso comum,
a acusar recorrentemente o povo brasileiro, de uma cidadania passiva
e, em alguns aspectos, até omissa. Contudo, essa é uma percepção
rasa e simplista. Nossa capacidade de organização enquanto Nação já
foi testada antes. Em especial, nos estertores finais da trágica
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos.
Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novidades da construção da Constituição de 1988, estava a possibilidade
de participação popular para propor sugestões de emendas, que
deveriam conter a assinatura de pelo menos 30 mil brasileiros apoiados por, no mínimo, três associações da sociedade civil. Pois bem,
entre a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1º de
fevereiro de 1987 e a promulgação da Constituição, em 5 de outubro
de 1988, foram registradas cerca de 72.719 participações despachadas pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional7. Isso não é
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibilitava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje.
Contudo, nas conversas da fila da padaria, ou do supermercado,
o senso comum conclui que o Brasil, país de recursos notáveis e
beleza extraordinária, merecia um povo melhor, menos corrupto e
mais educado. E o “Homem de Bem”, que por vezes sonega impostos,
ou faz “gato” do sinal da TV a cabo, mas que garante sua pretensa
coerência de vida recorrentemente vendo o problema no outro,
estufa o peito, balança a cabeça desanimadamente e, empostando
sua voz, reafirma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses,
ou, finalmente, os americanos...”.
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Como já mencionado, se cada povo possui uma relação com
seus direitos, historicamente construída, não seria arriscado esperar
que os brasileiros replicassem a realidade de um pretenso modelo
externo de como deve ser o Estado-Nação contemplado com o exercício cidadão de sua gente?8 Ou, ainda, precisamos mesmo continuar vivendo um modelo neoliberal de globalização que tantas
distorções tem criado? Em seu lugar, não seria possível vivenciar uma
globalização alternativa, fundamentada na Economia Cocriadora,
em um sistema produtivo comprometido com metas de sustentabilidade, calcada no exercício de iniciativas, movimentos e organizações
que, por intermédio de vínculos, redes e alianças globais/locais,
seriam conduzidas pelo desejo de um mundo melhor, mais justo e
pacífico e do qual se sentem merecedores?9
Essa alternativa pode ser entendida como a desmundialização,
que revigoraria a Economia local e a regional, na medida em que
estimularia os circuitos curtos de produção10, garantindo espaços de
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além
disso, possibilitaria a fixação do homem no campo impedindo seu
êxodo para os cinturões de pobreza urbanos, e evitando a ampliação
da violência. Não se trata do descarte do global, o que seria impossível, mas sim da “valorização dos recursos endógenos, materiais e
imateriais, [que] asseguraria autonomia e qualidade alimentares,
higiene ecológica; propiciaria a reconquista da agricultura de
subsistência, [...] bem como o restabelecimento dos serviços públicos locais” 11.
Fruto de tais reflexões, o passo dois para a Cidade Humana
propõe compreender a relação entre cidadania e cidadão cocriador
em um contexto de lutas sociais, avanços e retrocessos políticos,
partindo do pressuposto de que a conquista do empoderamento
social que permite, entre outras coisas, o exercício de direitos, não
decorre apenas de grandes manifestações sociais e do engajamento
bélico. Considerar isso seria um equívoco, uma vez que a hipótese
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aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também
oficiosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendidas como micropolítica.
De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivenciados pelo IPCCIC, e na produção bibliográfica pertinente, propomos
verificar se o cidadão brasileiro é o senhor dos seus direitos ou se é
sujeito passivo de um Estado patriarcal e centralizador que os
concede como bem entende. Ou, ainda, se pode desenvolver a
prática do que entendemos como cidadão cocriador, que necessita
de alteridade, e se sentir parte da solução para os problemas locais
que interferem cotidianamente em sua vida individual. Nesse sentido, o brasileiro busca o exercício de sua cidadania por meio da
micropolítica, evidenciada nos pequenos e possíveis acordos que
procuram solucionar problemas cotidianos de uma população
marcada por um traço de política paroquial construído sobre mais
de trezentos anos de escravidão e uma sociedade formada dentro
das porteiras das fazendas.

Cidadania, para quem?
Vivemos hoje um dilema do que se entende por cidadania, no
Brasil. Para alguns pesquisadores, temos uma “cidadania de papel”12,
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida
pelas instituições na figura dos políticos de ocasião. Para outros,
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historicamente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por
determinados grupos controladores dos corredores do poder político neste país e que definiam o que bastava para a nação.
Ocorre que a cidadania não pode ser plena apenas porque foi
decretada ou porque houve um consenso posto por parte da sociedade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação13. Ou
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seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez,
possui responsabilidades com seu povo14.
Entender quem são os vistos pelo Estado também não resolve o
problema. Isso porque, em certo sentido, a cidadania e a percepção
clássica de uma época áurea em que essa condição possivelmente
tenha existido, a transformou em um mito, em um ideal a ser
alcançado e que não permite adaptações à modernidade e suas
novas formas de sentir e viver15. Ou, ainda, porque se entende que
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais
e geográficos.
Compreender que cidadania e história são dois campos que
podem caminhar juntos é o grande desafio. Nesse sentido, a cidadania, é um conceito em construção, porque é também histórico e,
portanto, seria impossível criar uma Cidadania homogênea para
diversos países, em especial para o Brasil. Diferente do que pensam
alguns, o Brasil pode alcançar excelente patamar de vivência cidadã,
com respeito aos direitos e exercício de deveres, com dignidade e
qualidade de vida para seu povo.
Entretanto, entendemos que em tempo algum possuirá uma
cidadania como a França ou os Estados Unidos, porque, além de
histórica, nossa percepção de cidadania é também coletiva e,
portanto, acreditamos que não possa ser pasteurizada e homogeneizada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apropriado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem
pior, apenas diferente!
O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafetivos, imigrantes, refugiados, por exemplo, era algo impensável, em
muitos países ditos civilizados e desenvolvidos, há apenas algumas
décadas 16. Tanto lá como cá, a aquisição de tais direitos decorreu da
articulação de determinados grupos sociais. Ou seja, não se pode
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entender a cidadania como um processo único, uma vez que sua
construção depende do empoderamento, simultâneo às lutas
sociais, associado aos avanços e recuos nas instituições tradicionais e
nos grupos dominantes. Para cada Estado, nota-se uma evolução da
percepção do que é adequado como cidadania.
Para alguns autores, trata-se de um exercício de equilíbrio tênue
de direitos e deveres, entre os indivíduos que compõem uma nação
e deles com o Estado17. Para outro18, evidencia-se o entendimento de
que ser cidadão significa ter direito à vida, liberdade, propriedade,
igualdade, além de participar do processo político votando e sendo
votado; ter acesso à educação, trabalho, salário justo, saúde, velhice
digna. Ou seja, os três núcleos de direitos pensados por T. H.
Marshall19 e compreendidos como: direitos civis entendidos como a
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, propriedade e acesso à justiça. Depois vieram os direitos políticos, que
envolveriam o processo de participação política, e sendo eleito ou
elegendo algum indivíduo mediante determinado projeto de sociedade. Finalmente, chegaram os chamados direitos sociais, atrelados
ao mínimo necessário a uma vida digna, como educação, trabalho,
saúde, moradia, entre outros.
Para Marshall, foi a segmentação de uma ideia ampla do que
deveria ser uma vida em sociedade que permitiu a evidência individual de cada um desses grupos de direitos o que, no limite, construiu a
percepção de cidadania moderna que discutimos atualmente. Ainda
segundo esse autor, tido como um clássico a quem muitos recorrem,
para acatar ou discordar, essa conquista de direitos foi progressiva e
pode ser associada ao amadurecimento do Estado Nação e do
capitalismo.
Considerando que sua base de análise é europeia, Marshall compreendia que, desde o século XVII, com a Revolução Inglesa e a
Revolução Francesa, progressivamente, foram alcançados os direitos
civis. Posteriormente, no século XIX, registra-se o acesso aos direitos

57

Seis passos para a Cidade Humana

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascendente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista
final descrita como os direitos sociais, no século XX.
É preciso contrapor, por outro lado, que a conquista dos direitos
não é linear. Um exemplo é que, atualmente, a situação é de destruição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão complexa, afinal, direitos existem em cada sociedade e em cada cultura.
O problema é que nem sempre coincidem com a nossa ideia de
direitos e, todavia, isso não significa que não sejam tais para quem os
instituiu. Precisamos ficar alertas para não cairmos no etnocentrismo,
acreditando que antes das duas revoluções nada existia e que a
nossa “democracia” seja a melhor possível. Sempre existiram sociedades específicas, com culturas especificas, dentro das quais pessoas
tinham direitos civis específicos e não universais. Talvez não fossem
Direitos Humanos universais, todavia, os nossos não são universais,
com a agravante que – agora –, pelo menos teoricamente, são
estabelecidos como universais.
Como se vê, Direitos Humanos e Cidadania, em certa medida,
frequentam as discussões e dividem opiniões. Segundo Boaventura
de Souza Santos20, desde o início, os Direitos Humanos pretendem
gerar pertença em “duas grandes coletividades”. A primeira é a que
abarca a ideia de pertencer à humanidade. A outra é a de integrar “a
coletividade dos cidadãos de determinado Estado”.
O que notamos, nessas breves descrições sobre cidadania, é
que muitos estudos sobre o tema permanecem em uma esfera de
discussão permeada pelo que se entende por micropolítica. Nesse
sentido, é aceita e pensada de forma restrita aos modelos europeu
e estadunidense propostos e em que a evolução dos direitos é
visualizada na legislação local. É como se, para existir, a cidadania
precisasse necessariamente de um corpus legal para se fazer sentir.
Como encaixar a trajetória brasileira a essa proposta? Um exemplo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora
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fossem pensados no século XIX, só foram universalizados, para a
maioria dos países, inclusive o nosso, ao longo do século XX, por
meio de Cartas Magnas. Para o Brasil, os direitos sociais universalizados só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolidados, com a Constituição de 1988.
Além disso, no caso brasileiro, a lógica não era a coroação de uma
trajetória madura do processo democrático, associada ao empoderamento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma compensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chamados currais de apoio político. Em que pese o acesso aos direitos,
promovido em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, por
exemplo, ainda assim, mantivemos um trato político de caráter
paroquial, na medida em que o Estado se colocava como o emissor e
o protetor dos direitos concedidos a uma sociedade infantilizada
pelas instituições21.
A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxeram, teoricamente, o suporte para o que, tradicionalmente, se entende
por conquistas cidadãs e, nem por isso, nossa sociedade se sente
mais contemplada ou mais respeitada em seus direitos, como originalmente se supunha que aconteceria22. Contudo, é possível afirmar
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacionar com a cidadania. Não por acaso é chamada CIDADÃ. Embora seja
considerada, por muitos especialistas, como extensa e confusa, é a
nossa primeira carta magna que resultou não apenas da influência
dos lobbies e interesses escusos de políticos profissionais, mas
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que pretenderam atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder
público.
Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua
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busca só pode ser compreendida por leis e práticas oficializadas em
uma Carta Constitucional?
Entendemos que, embora a resposta afirmativa para essa
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notadamente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. Afirmar que
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esvaziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um
final dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em
uma determinada realidade geográfica e temporal. Dessa forma,
como se poderia pasteurizar e encapsular, nos moldes europeus, a
caminhada da nação brasileira?
Como mencionado, é preciso compreender que, talvez, os
espaços de exercício cidadão possam ser percebidos no campo da
micropolítica, dos acordos cotidianos, nem sempre inseridos na letra
da lei, mas profundamente enraizados no cotidiano da população
brasileira. Entendemos que, no Brasil, a cidadania está mais para
verbo do que para substantivo, uma vez que se encontra em um
processo de construção. Com avanços e retrocessos, com muitas
vitórias, como a promulgação da Carta Constitucional de 1988, e
retrocessos, como a confusão social que crê em uma ditadura mítica,
na cabeça de alguns, que uma vez revivida, garantiria a tão sonhada
dignidade humana.

Podemos nos tornar cidadãos cocriadores?
Os sobressaltos cotidianos que, enquanto nação, temos experenciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que
apenas a declaração de direitos não significa a sua fruição por parte
da sociedade. E se o Estado não se organiza o suficiente para efetivar
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma
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fórmula paralela, a fim de contemplar seus direitos, o que lamentavelmente vemos na organização das milícias e na discussão radicalizada
que propõe armar o cidadão comum.
Quando analisamos nosso entorno, enxergamos claramente
que a garantia constitucional de nossos direitos e que ainda resiste,
malgrado as propostas de expropriação promovidas pela ávida
lógica neoliberal, não se reflete nas ruas, em escolas e hospitais.
Será que temos efetivamente cidadania na acepção clássica do
que se entende por direitos?
Vejamos...
Um executivo de uma grande empresa precisa estar em um
apartamento ou condomínio cercado de sistemas de segurança.
Diverte-se em não lugares pasteurizados que o conduzem ao
consumo voraz; em contrapartida, garantem sua segurança. Para se
locomover, precisa de um carro blindado e, em situações específicas,
de escolta. Por outro lado, lembremos daquele mendigo que, por sua
recorrência, é lamentavelmente invisível, passando por nós em
qualquer cidade deste País. A ele falta tudo - moradia, trabalho
decente -, enfim, falta-lhe a dignidade de um copo d’água que
refresque sua sede em um dia quente, ou um banho que lhe devolva
a sensação de humanidade, mesmo que temporária.
Quando observamos esses dois exemplos extremos, chegamos
a três conclusões. A primeira é que os dois foram expropriados de
seus direitos, ou seja, tanto ao executivo falta o direito civil de ir e vir
sem ameaças à sua existência e ao mendigo faltam direitos sociais
básicos. A segunda é que, diferente do que os grupos mais conservadores entendem, a discussão acerca da cidadania não serve para
“proteger bandido”, ou é “coisa de comunista”, uma vez que a questão
dos direitos impacta o rico e o pobre, em escalas diferentes, é
verdade, mas que, por fim, assumem a mesma importância. A terceira é que a democracia possibilita a criação e a expansão dos Direitos
Humanos, e isso é muito bom! Contudo, não basta apenas criá-los, o
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desafio principal reside em garanti-los.
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento político. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensamento. Contudo, essa não se dará sem uma reforma da educação.
Mas a reforma da educação não é autônoma, ou seja, não acontecerá
sem que haja, anteriormente, ainda seguindo o autor, uma reforma
política. Seria essa a primeira das reformas, a partir da qual todas as
outras se seguiriam? Não, diria Morin. Ainda são necessárias as reformas econômica e social, que nunca se darão sem a reforma política,
que segue atrelada à reforma do pensamento. Na base das reformas,
lá estão a da vida e a da ética.
Se compreendermos a profundidade dessa lógica, veremos que,
no Brasil, ainda não internalizamos a reforma que realmente importa
para a construção de uma sociedade equitativa, que promova a qualidade de vida para ricos e pobres. O caminho é reformar a vida com
base na ética; transformar o ser humano em um ser cocriador.
Herdamos a compreensão de que o exercício político e as suas
decisões são feitas nos centros do poder. Votamos de dois em dois
anos e esperamos ansiosamente que algum daqueles que elegemos
façam o que são pagos para fazer. E quando, eventualmente, isso
acontece, nossa gratidão é tamanha que o transformamos naquele
campeão das histórias medievais ou, ainda, em herói nacional. Tragicamente, a nossa relação sobre como pensamos o contato entre o
político e o indivíduo é tão complexa que incorporamos o “rouba,
mas faz”, sem grandes sobressaltos.
As razões para tal comportamento são muitas e já renderam
obras memoráveis. Todavia, para a reflexão a que nos propomos,
podemos apontar, entre outras, a de que também o sentimento de
que alguém cuidará de nós é fruto de nosso processo histórico de
caráter latifundiário e escravocrata, no qual o senhor da terra decidia
a lei que podia ou não abranger seus agregados, para a “gente sua”.
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Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada
no passo um. Somos fruto de uma influência de Estado antes mesmo
do desenvolvimento da sociedade, fruto de nosso processo colonial,
que gerou um modo paternalista e paroquial de tratar as demandas
cotidianas da sociedade23.
Tal qual um conto de fadas, enquanto sociedade, fomos
treinados a esperar, a esperar, a esperar... que um salvador travestido
de liderança política venha nos socorrer de nossas mazelas diárias
desnecessárias a uma população que contribui com sua parte no
contrato social com polpudas taxações24.
Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolítica, entendendo que uma das percepções do que seja a atuação
política é exatamente aquela em que se projeta o encontro entre as
formas de se conceber o espaço de decisão sobre o que é comum. O
terreno do poder é o terreno da dominação de injustiça e da
opressão, ou da administração do comum, da justiça e liberdade. Por
fim, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do
convívio25.
Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camuflado de
populismo e paternalismo, misturado com períodos de ditadura, ao
longo de nossa República, mas ainda assim, se a política pressupõe a
inevitabilidade do convívio, cabe questionar sobre qual é o nosso
posicionamento assumido desde o processo de redemocratização
iniciado na década de 1980?
O fato é que, para muitos de nós, este seria o país do futuro e bom
para se viver, primeiro, se um dia tivéssemos democracia. Pois bem,
ela veio! Depois adiamos mais um pouquinho e esperamos que, com
a democracia, viesse a cidadania e que, como por encanto, descobríssemos a ética do respeito à coisa pública; do cuidado com os serviços
prestados; da inexistência da corrupção; da qualidade do trabalho e
do cuidado que há entre os cidadãos que integram essa sociedade.
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Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta26 escreveu que nos falta o que chama de
consciência horizontal, pois vivemos recorrentemente a consciência
vertical. Descreve essa prática a partir do empregado, quando se
identifica, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a
empregada se identifica com a casa onde trabalha e o trabalhador
acaba se identificando com a empresa que, por sua vez, se identifica
com certos órgãos do Estado. No final, a tendência é, no Brasil, identificar que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a
identificação com o superior do que com o igual, geralmente cercado pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, dificulta
a formação de éticas horizontais27.
Essa falta de consciência horizontal nos faz pensar que nossa
responsabilidade se restringe apenas e exclusivamente ao quintal de
nossa casa, que o espaço público é “terra de ninguém” e, por consequência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a
contradição do que somos nós.
O que propomos é manter as exigências que definem, entre
outros aspectos, as políticas de Estado, que exercita as redes de
cooperação nas práticas da micropolítica.
Vale reforçar o que entendemos por micropolítica a construção
de uma vida digna a partir de escolhas cotidianas que produzam
um encontro entre os interesses individuais e os desejos coletivos
de determinada região, promovendo alianças locais que, progressivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determinado grupo social.
Para tanto, o cidadão cocriador não apenas aborda as questões
cotidianas do espaço público, mas também as percebe, gerando
senso de pertencimento e, nesse processo, abre a sua escuta, suscitando a tomada de consciência e a empatia28. Esse movimento, que

64

Seis passos para a Cidade Humana

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentísmo e da postura que reafirma o distanciamento das questões políticas, para a prática da fraternidade, concebida para além de sua
recorrência no campo religioso.
Propomos a remodelação de redes de conversações e que
antigas prerrogativas, como: “Os problemas são muitos, já pago
impostos para que o Estado os resolva, minha responsabilidade está
entre os muros da minha casa”, se dissolvam e novas redes possam
ser solidificadas: “Cada qual exercendo seu papel social, reveremos
este estado de coisas que não nos agrada”.
Fortalecer o sentimento que nos coloca em pé de igualdade,
promovendo a alteridade, que é quando, na vida em sociedade,
estabelecemos a interação, aceitação e interdependência com o
outro. Afinal, todos estamos conectados e sofremos por uma realidade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragicamente, vivemos um tempo de cegueira emocional e ausência de
comprometimento com a realidade que nos envolve, tão bem
discutida na obra do escritor português José Saramago.
Alteridade, empatia, pertencimento, fraternidade. Observe que
estamos usando um vocabulário pouco ortodoxo para o trato da
prática política e da cidadania. E, nesse sentido, abordar a proposta
do cidadão cocriador por esse viés pode parecer, aos céticos, uma
ilusão idealista e pueril. Entretanto, se observarmos mais de perto,
notamos que algumas mudanças estruturais estão acontecendo
silenciosamente...
Por exemplo, Áustria, Noruega, Holanda, França e Reino Unido
já anunciaram o fim da venda de carros movidos a diesel e gasolina,
entre 2020 e 2040, além da China e da Índia, que ainda discutem seu
calendário para essa mesma ação29. Embora os Estados Unidos, o
segundo maior poluidor mundial, tenha se retirado do Acordo de
Paris de 2015, ainda assim, em 2018, China, Rússia e Índia, os outros
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três grandes poluidores, reafirmaram seu compromisso com a implementação desse pacto ambiental30. Empresas de Economia Criativa e
que usam as multiplataformas crescem e ampliam suas ações no
mercado internacional, demonstrando que não é uma questão de
ideal tecnológico, mas sim uma nova forma de pensar o capital31.
No entanto, tudo isso está muito distante de todos nós! Pode
exclamar, você leitor.
Precisamos aprender a pensar para além dos paradigmas. Por
exemplo, no Brasil do século XIX, quando havia pressão internacional
para que eliminássemos a mão de obra escrava, os grandes produtores de café e seus representantes políticos no Parlamento brasileiro
de então, tornaram-se os profetas da derrocada de nossa Economia
e de uma consequente tragédia nacional. Entretanto, a escravidão se
foi, em que pesem as inúmeras injustiças feitas aos ex-escravizados,
e que não cabe discutir aqui, mas a Economia brasileira manteve-se.
O que tentamos expor é que os desafios propostos no decorrer
do século XXI, não poderão ser superados se ainda mantivermos
padrões de pensamento dos séculos que já se foram; redes de
conversação que não se adaptam mais ao futuro emergente, com
novos desafios. E isso fica claro nas ações da ONU com a construção
e divulgação dos ODS, por exemplo32.
Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da observação, do conhecimento e da escuta, com mente, coração e vontade
abertos para o novo e para as possibilidades de soluções menos
cartesianas dos problemas cotidianos que vão se apresentando.
Finalmente, precisamos “reaprender a pensar, tarefa de salvação
pública que começa por si mesma”33.
E esse movimento, entendemos, embora não seja simples, tem
se tornado vital. Isso porque a última década tem sido pródiga na
emergência dos discursos extremistas e xenófobos, em especial, em
função da já mencionada crise mundial de 2008, que, ao ampliar
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exponencialmente a pobreza e o desemprego, expandiu a sensação
de medo e insegurança mundial. E sabemos que o medo, assim
como o cinismo e o preconceito, são péssimos conselheiros. Portanto, esse contexto global tem promovido o avanço do individualismo
na mesma medida em que, progressivamente, o tecido social tem se
rompido e a cidadania, associada ao desejo de pertencimento,
passou a ser atrelada à capacidade de consumo.
Mesmo assim, notamos um movimento de insubordinação ao
que se considera realidade dada e, nesse sentido, a cidadania acoplada a um determinado território tem sido questionada pelo próprio
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional
progressivamente questionada em função dos fluxos migratórios; da
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições supranacionais, como a União Europeia, por exemplo.
Contudo, vale a pena problematizar o outro lado das migrações.
A migração descontrolada de milhões de trabalhadores (por exemplo,
75% dos que chegam na Europa são homens, jovens e não estão
fugindo de países em situação de guerra) é uma poderosa arma
utilizada pelos grandes capitalistas transnacionais para aumentar a
multidão de trabalhadores pobres; enfraquecer o valor do trabalho;
pagar salários mais baixos; ter trabalhadores que vêm de países onde
não existem direitos e que, portanto, não vão reclamar das
condições de trabalho.
Ser humano, nesse caso, significa lutar contra as migrações
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibilidades, seus sonhos no país, na cidade, no lar em que nasceu, ou
escolheu viver. CASA é uma palavra tão poderosa quanto AMOR.
Em tempos de globalização, precisamos de uma cidadania
global, baseada no reconhecimento das diferenças entre os grupos e
que exija do Estado políticas públicas que promovam o respeito a
todos34. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser
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necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecnologia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa
percepção começa do comprometimento local com o outro para o
global35.
Não é possível usufruir a almejada paz, enunciada pelo ODS 17,
em nosso cotidiano, sabendo que, diariamente, a escassez de água
mata 30 mil pessoas; que a indústria farmacêutica ganha com
doenças, como Aids e câncer, que já poderiam ter sido controladas;
ou que crianças morrem todos os dias em função da falta de saneamento básico.
No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), 52 milhões de brasileiros estão abaixo
da linha da pobreza, ou seja, um quarto de nossa população vive
com menos de US$ 5,50 por dia 36, ou, ainda, a perversidade de que
dispomos de “11% dos recursos de água doce do planeta” e, ainda
assim, “mais de 45 milhões de brasileiros ainda não tem acesso a
água potável”37.
Falta-nos internalizar a NOSSA CIDADANIA, e esse é o processo
para formar o que entendemos ser o cidadão cocriador. Se, em 1988,
feridos pela ditadura, fomos capazes, enquanto sociedade, de construir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser fundamentado em nossas ações e no comprometimento com o outro.
Para esse novo cidadão, são necessários três grandes valores.
Primeiro, é preciso ter honestidade consigo e com o outro, e aqui,
por honestidade, entendemos a capacidade de olhar com verdade,
de forma escancarada, aceitando nossas mazelas, buscando transformá-las, e reconhecendo e valorizando nossas qualidades.
A partir dessa verdade, vem a autorresponsabilidade, ou seja, a
constatação de que não somos vítimas e de que estamos onde nos
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colocamos. Por exemplo, entendendo que a cadeia produtiva da
violência começa no abandono do Estado, na falta do emprego e da
educação de qualidade, mas que também deriva da peça do carro
que compro sem nota fiscal; do celular caríssimo que adquiro por um
terço do preço, sem qualquer comprovação de origem; para citar só
alguns delitos que o cidadão se perdoa, muitas vezes comparando-o
àquele que já cometeu atos muito piores. Somos responsáveis, em
maior ou menor medida. por toda a confusão social vivenciada hoje,
seja pelas nossas escolhas eleitorais, de consumo, ou simplesmente
por causa de nossa omissão.
E, se assim é, precisamos tratar do terceiro valor, a gentileza,
aqui compreendida como o respeito ao outro nas ações mais simples
e cotidianas, significando nosso cuidado por tudo o que nos cerca.
Não se trata, mais uma vez, de tentar observar as questões
ancestrais, como a desigualdade, com aquelas receitas caseiras de
banhos e chás, ainda que sejam fundamentais e eficazes. Trata-se de
jogar luz em nosso ponto cego enquanto sociedade, levando a uma
forma diferente de agir em relação a tais questões. Promovendo um
processo que gere, inicialmente, o incômodo individual, que nos leva
ao comprometimento e que, por fim, nos traz a ideia de cooperação,
já que, como mencionado, o exercício da política exige convívio.
Então que ele ocorra por meio da cooperação aqui entendida pela
ótica de Maturana 38 como algo que só ocorre no Amor. Isso porque
requer confiança e aceitação mútuas e nenhum desses sentimentos
se viabiliza sem o Amor como atitude pedagógica.
A cooperação, segundo Maturana e Rezepka, constitui um
espaço relacional completamente diferente do espaço de obediência
e autoridade que ocorre na dominação e na sujeição. A cooperação,
em nós, humanos, é essencialmente uma característica da vida
diária, numa coexistência que se baseia numa confiança mútua
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que
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essas alianças são transitórias, exatamente porque não são
confiáveis; precisamente porque não se baseiam no Amor e não têm
a permanência da mútua aceitação da biologia da intimidade.”
A cooperação, associada à alteridade. podem dar conta de
barrar a “banalidade do mal” que vivemos contemporaneamente.
Hannah Arendt, no período pós Segunda Guerra Mundial, afirmava
que um ato mau, uma violência, não é algo banal39. Contudo, pode
transformar-se no mal se não nos atentamos para sua recorrência e
se começamos a entendê-lo como banal, permitindo que o próximo
passo seja sua aceitação em determinada sociedade.
Por exemplo, não é normal ver tantas crianças abandonadas à
própria sorte nos semáforos, ou fumando crack pelas ruas; não é
normal que, em pleno século XXI, um número considerável de jovens
integre a geração nem-nem (nem estuda e nem trabalha). Também
não é normal a quantidade de jovens envolvidos com o tráfico e sua
violência decorrente. Todavia, tais situações são tão recorrentes e
assustadoras que a sociedade considera banal encarcerá-los em um
sistema penal claramente falido.
Parte da explicação para esse comportamento reside no fato de
que nós, membros da sociedade, nos tornamos superficiais, aceitando sem questionar as notícias, informações, explicações e soluções
milagrosas para tais questões sociais. Por não nos esforçarmos em
compreender a sua profundidade e nossa responsabilidade no
processo, essa superficialidade transforma o outro em algo supérfluo e que pode ser descartado com extrema facilidade40.
Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes
de conversações como as que asseveram que “dos meus filhos eu
cuido, tem que enjaular mesmo”. Os mesmos que, aos domingos, vão à
missa, ao culto, ao terreiro, ao centro espírita, falar de caridade e Amor.
Ao final dessas reflexões, constatamos que, premidos pelas
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho.
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Precisamos nos preparar para o NÓS. Podemos até optar por não
nos comprometermos, mas não sem consequências.
Se não nos transformarmos em cidadãos cocriadores, que
vivenciam a cidadania global, estaremos condenados a olhar como
coadjuvantes para esse processo avassalador de transformação
mundial em curso. Sem essa transformação estruturante das redes
social e política, continuaremos caminhando para a guerra,
coniventes com a corrupção, vítimas das doenças, responsáveis
pela destruição de nossas reservas naturais. Se não deixarmos o
egocentrismo e migrarmos para o ecocentrismo, como apregoa a
Teoria U; se não atuarmos a favor da construção de um mundo mais
sustentável e menos violento, nos arrependeremos em um momento histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora41.

Praticando a cidadania cocriadora
A atividade de campo, pensando em políticas públicas que
fomentem e permitam a formação do cidadão cocriador,
entrelaça-se com as já propostas no passo um. Ao defender a
construção de espaços de democracia para que ocorra o processo
de escuta empática e ativa, será sempre necessário que o agente
participante desses espaços esteja ávido por atuar de maneira
cidadã. Dessa forma, ao institucionalizar os lugares de proximidade
(conselhos, fóruns, convenções, audiências públicas) e conceber a
formação política, imediatamente, adotando as metodologias
correspondentes à cocriação, aquela baseada na alteridade, ética,
no Amor, se completará o ciclo dos dois primeiros passos para a
Cidade Humana.
A segunda conexão estabelecida nessa prática é a do passo dois
com o passo seis, Educar em suas múltiplas formas. Uma reforma
segue entrelaçada a outras, mas todas, de certa forma, passam pela
Educação. Pois é dentro dessa atividade que acontece a formação
do pensamento, que sempre precisará ser reformulado, toda vez
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que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340
pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desafio de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protagonismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco
filhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais.
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do
outro; brava com o governo pelo fim do subsídio de combate à
miséria. Ruas imundas, com o lixo doméstico exposto em todas as
esquinas, acompanhado de um mal cheiro que só não é pior do que
o cheiro da certeza de que a pobreza afeta o discernimento do
cidadão, que, se sentindo incapaz de acender e sobreviver a partir de
seu esforço, se entrega às possibilidades, como as ofertas de delitos.
A criança que, sem amor e sem expectativa, agarra-se nas pernas dos
visitantes, procurando ser vista. Clama, sem verbalizar, por uma
chance que ela sequer sabe que forma poderia ter.
Não estamos, aqui, isentando o papel e a responsabilidade do
Estado e da sociedade como um todo com a miséria de milhões. O que
afirmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondicionalmente, cumprir o passo dois e formar cidadãos cocriadores. E, para
tanto, restringindo a demanda à cidade, universo de atenção do IPCCIC,
é fundamental a repulsa pela política validada pela rede de conversação
que determina a constância da assertiva: “Não é problema meu”.
Resultado de escutas realizadas ao longo de um curso de
formação de gestores sociais, em 2018, absorveu-se como prática
comum, com destaque para a área social, um modelo de “desresponsabilização política”. Em conversa com pessoas incríveis, que
dedicam parte do pouco tempo ocioso que possuem a melhorar a
vida de outras pessoas, carentes de carinho, de Amor e, mais ainda,
de perspectiva de vida, compreendemos que a sociedade política
está muito despreparada para lidar com os problemas das ruas.
As políticas públicas de atendimento social foram criadas para
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melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a
favor dos seres humanos que se qualificam para fazer o acolhimento
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que organizam regras, muitas delas intransponíveis. São essas políticas que
estão permitindo a prática do “não é problema meu”. Esses doadores
de vida ensinaram aos pesquisadores do IPCCIC que, nas ruas, as
políticas públicas sociais não estão do lado dos necessitados.
Foi dito que existe serviço para atendimento aos moradores de
rua e outro serviço para encaminhamento do usuário de droga. Mas
que o comum é alguém chegar para o procedimento e, ao ver que o
necessitado é morador de rua, encaminhá-lo para o atendente do
usuário de droga, alegando que o problema não é seu. E, logo depois,
o atendente restrito ao morador de rua não agir por identificar o
cidadão como usuário de droga. O mesmo se dá com o indivíduo tido
como desequilibrado mental, que se refere a outro serviço público.
Mais vezes do que o desejado, vence o “não é problema meu”.
Para uma cidade ser humana, será necessário que os cidadãos
da localidade, desde os tomadores de decisão até aqueles que se
entendem simplesmente moradores do local, quebrem a lógica do
“não é problema meu” e fomentem uma nova rede de conversação,
instituída a partir da afirmação de que todos são responsáveis por
todos os problemas. Um modelo de gestão, consolidado na área de
políticas públicas, é o de formação de redes. Para tratar de problemas
inerentes ao campo social, sempre será mais eficiente se forem
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A
oferta de uma nova casa não será o fim do atendimento ao cidadão
solicitante, se a este não for dada a oportunidade de geração de
renda, pois o fato de assimilar novas responsabilidades econômicas
sempre seguirá atrelado a novas condições sociais. O sentimento de
incapacidade para manter sua casa e família, pode ser emocionalmente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.
Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do
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município, em cocriador, é, inicialmente, introduzi-lo na rede que ele
pensa estar margeando. Por outro lado, é tornar aparente para
aquele que segue muito no centro das margens, a realidade das
periferias, pois a cidadania cocriadora não é um recorte seletivo, mas
abrangente o suficiente para conceber um lugar para todos os seres
humanos.
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