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Seis passos para a Cidade Humana

A sentença apresenta-se tão óbvia, que causa, de imediato, certa 
estranheza. E suscita re!exão para tirar da assertiva seu real sentido. 
Paira a dúvida: O que haveria de mais importante na Terra que o 
próprio ser humano, para que não seja colocado em primeiro lugar? 
Tudo gira em torno do ser humano. Certo? Errado.  Colocar o ser 
humano em primeiro lugar, nos tempos de hoje, signi"ca, muito 
frequentemente, fazer diferente o que vem sendo feito pelo próprio 
ser humano. Essa incongruência é que torna o simples, complexo, e 
exige outras e novas re!exões. 

É necessário compreender a semântica que organiza os 
conceitos: humano, humanizado, humanidade, humanista, inumano 
e desumano. Entretanto, sem o devido espaço e a intenção de 
promover um debate mais aguerrido, anunciamos trabalhos que 
respaldam o aprofundamento.  Aristóteles# contribui com a de"nição 
de que todo ser vivente é zoé, possui vida nua, tem mera existência 
biológica e acrescenta que aqueles dotados da linguagem, os 
humanos, passam a ter existência política e se tornam zôon, animal 
político. Dele, então, guardamos o conceito de que o humano é o ser 
vivo quali"cado pela linguagem. 

A partir deste silogismo, poderíamos avançar construindo os 
opostos. Mas não é tão simples assim. Michel Foucault, que 
trabalhou a relação entre o poder e o conhecimento como forma de 
controle social; Hanna Arendt, autora da obra A Condição Humana, e 
Giorgio Agamben, pesquisador do Homo Sacer$ (homem sagrado), 
são três "lósofos, entre os muitos que problematizam a existência 
humana. Cada qual, partindo de seus estudos, acrescentam variantes 
para a análise dos conceitos de humano e inumano.  

Com base em Foucault e Arendt, Agamben conclui que os 
tempos modernos vêm, progressivamente, reduzindo os seres 
humanos a uma vida nua, que não é nem humana, nem animal. Ele 
escreve sobre um tipo inumano de vida que existe no limite das 
categorias éticas e políticas.

Esta introdução foi necessária para traçar um ponto comum a 
partir do qual seguiremos. A"rmamos que a ideia que nos torna 
humanos é nosso viver como seres de linguagem, certos, ainda 
segundo ele, de  que  a  linguagem  não pode  ser  usada  como  
ferramenta para a revelação desse mundo, porque, ao contrário 
disso, “é dentro da própria linguagem que o ato de conhecer, na 
coordenação comportamental que é a linguagem, faz surgir um 
mundo%”; fazemos correlações entre o humano, seu coletivo políti-
co, humanidade que, humanizada pela linguagem, estabelece 
conexões a partir de pontos comuns: cultura, geogra"a, descendên-
cia, crenças, hábitos, modos de vida.   

Para viver com qualidade, esse coletivo requer, por meio de sua 
prática política, condições de vida humanitária – saúde, alimen-
tação, moradia, segurança, educação. Que a ele seja oferecido 
bem-estar, de maneira indireta, pelos governos, ou diretamente, a 
partir de oportunidade de trabalho que lhe permita conseguir a 
renda necessária para adquirir os bens e serviços que garantam sua 
satisfação e dignidade. A restrição a esse bem-estar e a essa 
condição digna torna a vida desumana. O ápice dessa relação surge 
com a de"nição de inumano como o ponto limite do humano nos 
campos da ética e política. 

Ainda que aparente derivações, cada conceito carrega em si sua 
particularidade e a política, conforme Foucault e Arendt, transita 
como ponto comum pela presença ou ausência. É de dentro do 
campo da política que construiremos o conceito que baliza a primei-
ra dimensão da cidade humana: SER HUMANO EM PRIMEIRO LUGAR.

Exemplos contrários
Olhar ao redor e observar. Rapidamente, poderíamos descrever 

exemplos em que o ser humano não é colocado em primeiro lugar 
no momento da tomada de decisão e na materialidade da ação 
política e, nesse caso, trata-se do conceito em si e suas derivações 

econômicas, sociais, ambientais e culturais. Para conduzir o debate, 
escolhemos exemplos que alarmam pelo rigor de crueldade. O 
primeiro, de abrangência mundial, segue narrado no documentário, 
produzido em 2003, intitulado originalmente Fire in the Blood, 
traduzido como Fogo nas Veias&.

Um entrevistado inicia dizendo que “era uma crise de humani-
dade. As pessoas não estavam vendo a magnitude do problema. 
Deixaram de ser humanos por um momento”. Essa expressão exige 
re!exão. A assertiva confere a existência, ainda que temporal, de um 
ser dotado de linguagem que se torna não humano. O ex-presidente 
dos Estados Unidos, Bill Clinton, a"rma, na sequência, que “é normal 
para as pessoas nos países ricos decidirem como vai ser. Elas não 
têm que morar em vilarejos e ver gente morrendo feito mosca”.  

O "lme mostra como empresas farmacêuticas e o governo 
americano bloquearam agressivamente o acesso a medicamentos 
de baixo custo para o tratamento da Aids aos países da África do Sul, 
nos anos posteriores a 1996, provocando dez milhões ou mais de 
mortes desnecessárias. Identi"cado como “o crime do século”, as 
grandes companhias impediram que os remédios fossem fabricados 
em suas fórmulas genéricas e vendidos mais barato. 

Esse é um severo caso em que o ser humano não foi colocado 
em primeiro lugar. Com a justi"cativa da lógica do mercado, da livre 
concorrência, da coisi"cação do ser humano, a instituição "nanceira 
ditou as regras, como  protagonista incentivada pelo dinheiro, em 
detrimento das vidas que não foram salvas. O poder do mais rico 
prevaleceu às custas da morte dos mais pobres. Pessoas distantes 
umas das outras. Todas humanas, ainda que a tragédia ilustre a 
possibilidade de ações inumanas. 

Em relação ao Brasil, vários exemplos podem ser narrados. 
Escolhemos dois descritos inicialmente no artigo Mistanásia e as 
Ações Desumanas do Ser Humano: dos Campos de Concentração 
Nordestinos ao Holocausto Brasileiro. Marcos Tadeu Garcia Paterra, 

psicopedagogo pela Universidade Federal da Paraíba, descreve o 
ocorrido entre 1877 e 1879, anos da mais forte seca até então vivida 
no nordeste. A falta de chuva endurecia a terra, e, então, nada 
brotava. Sem a água, sem o verde, primeiro morriam os rebanhos, 
depois os seres humanos. A migração dos campos para os grandes 
centros foi a única alternativa para muitas famílias nordestinas. 

Os moradores dos grandes centros, com medo de saques, 
sentindo-se acuados, espremidos pelos muitos retirantes que 
chegavam às cidades, reavaliavam o conceito de humanidade. 
Capitais como Fortaleza/CE, por exemplo, de 21 mil habitantes, em 
1872, ultrapassou 130 mil'. E isso não foi tudo. Os novos moradores 
dos centros urbanos levaram com eles o vírus da varíola, deixando 
a todos em pânico. 

Quando a situação voltou a acontecer, em 1915, a comunidade 
se comportou de outro modo. O governo cearense criou os 
primeiros currais, muito parecidos com os campos de concen-
tração. E aí con"naram milhares de pessoas, impedindo-as de 
chegarem à capital. Com a alimentação e a água em doses controla-
das, os fugitivos da seca foram pegos pelos soldados do Exército. 
Rodolpho Theóphilo( estudou a tragédia daquele ano. Segundo 
ele, os campos só foram desativados depois que o povo foi orienta-
do a migrar para a Amazônia. 

A história  repetiu-se em 1932, com uma nova, forte e duradou-
ra seca. Privados do direito de ir e vir, os refugiados do clima foram 
tratados como animais que falavam. Prevaleceu o poder de posse 
anterior dos habitantes das cidades. Criou-se uma derivação 
escalonada do conceito de humano, e o tratamento a alguns pôde 
ser um pouco menos humano.    

O segundo relato de exemplo contrário à primeira dimensão da 
Cidade Humana está descrito no trabalho da jornalista Daniela 
Arbex, publicado em livro, em 2013, e produzido em documentário 
em 2016, veiculado pela HBO. Ela narra a trajetória do Hospital 

Psiquiátrico Colônia, de Barbacena/MG, fundado em 1903. Por 
muitos anos, a precariedade no atendimento não foi conhecida, até 
que, em 1980, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, considerado o 
pai da desinstitucionalização e da luta antimanicomial, comparou a 
instituição a um campo nazista. 

Arbex relatou, ao grande público, questões que já eram conhe-
cidas por aqueles que pesquisam, ou atuam com políticas de saúde, 
desde os anos 1970. Apresentou que, em 1961, apesar de possuir 
somente 200 leitos, o hospital concentrava cinco mil pacientes. A 
maioria chegava na cidade levada pela estrada de ferro. Era comum 
os moradores do lugar e os funcionários do manicômio anunciarem 
o trem dos loucos.  A barbárie era ainda maior. Denúncias deram 
conta de que a instituição não recebia somente pessoas com prob-
lemas mentais. Entre 1960 e 1970, anos de repressão no País, eram 
levados ao hospital “pessoas não agradáveis”, entre elas, opositores 
políticos, prostitutas, homossexuais e mendigos.

 Ainda segundo Arbex, estima-se que 60 mil pessoas podem ter 
morrido naquele local. Os documentos pesquisados por ela revelam 
que, diariamente, morriam pacientes. Às vezes, 16 no mesmo dia. 
Entre os registros, o escândalo da venda de cadáveres. Faculdades 
de Minas Gerais e de outros estados adquiriam corpos para serem 
estudados nos cursos de Medicina. A jornalista declara ter encontra-
do 1.853 documentos de venda com pagamentos variados. Alguns 
no valor de duzentos reais.

O caso de Barbacena é revoltante, mas é apenas mais um, 
dentro de uma política pública de saúde que não coloca o ser 
humano em primeiro lugar. Esse tipo de tratamento multiplicou-se 
por vários lugares: o Hospital Santa Tereza, em Ribeirão Preto; o 
Juqueri, em São Paulo; o Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, 
onde atuou Nise de Silveira; e tantos outros.

  De volta ao começo, ainda a mesma questão: O que haveria de 
mais importante na Terra do que o próprio ser humano, para não 

fosse colocado em primeiro lugar?  Tudo gira em torno do ser 
humano. Certo? Errado. Ao escolher um ser humano em detrimento 
de outro, toma à frente um; ou um grupo de homens; ou uma, ou 
um grupo de mulheres; ou, ainda, um grupo de seres humanos, 
deixando para trás, ou de lado, outro ser humano, ou um grupo. 

Os homens e as mulheres podem agir, no limite da política e da 
ética, de maneira inumana, ao privilegiarem um, ou um grupo, 
desconsiderando a humanidade do outro. Não se trata de uma 
maldade intrínseca e sim da necessidade criada por um sistema 
massacrante, que nos leva a ser absolutamente focados em nossos 
individuais dramas cotidianos. Essa discussão é bastante aprofun-
dada na obra Eichmann em Jerusalém), quando delineia o conceito 
de banalidade do mal. 

Assim aconteceu com os donos das grandes companhias 
farmacêuticas dos Estados Unidos da América (EUA), no "nal da 
década de 1990. Assim ocorreu com os líderes políticos do Ceará, 
em 1932, ao impedir que os migrantes habitassem as cidades. 
Assim foi com os funcionários e gestores do Hospital Psiquiátrico 
Colônia de Barbacena, por muitos e longos anos. 

Quando o ser humano escolhe salvar um de sua espécie às 
custas da morte de outros, seja por dinheiro, segurança, ou deter-
minação de terceiros, quebra-se um elo da igualdade humana. O 
pior se expõe. George Orwell fez translúcida essa relação, ao criar A 
Revolução dos Bichos. Depois de tomar o poder, os porcos que 
repudiaram os humanos, ocuparam o mesmo lugar. Proferiram as 
mesmas sentenças. Sentaram-se à mesa erguendo-se sobre duas 
patas. Mudaram os hábitos. A frase cravada no "nal do romance não 
deixa dúvida. Ao a"rmar que “uns são mais iguais que outros”, 
Orwell coloca, na boca dos porcos rebelados, a crítica da existência 
de um desnivelamento da sociedade. Faz a intersecção da política 
com o poder. Nesse cruzamento é que a humanidade tem se perdi-
do, ao longo do percurso histórico. 

Colocar o ser humano em primeiro lugar, em busca de se viver 
em uma Cidade Humana é, na atualidade, uma condição sem 
ressalvas. Trata-se de uma necessidade premente. O desa"o é apre-
sentar possibilidades de que isso aconteça em curto espaço de 
tempo. A Organização das Nações Unidas (ONU) tem colocado em 
evidência propostas sistematizadas. Fez isso quando da criação dos 
Objetivos do Milênio, defendendo propostas que não foram cum-
pridas no prazo determinado e, mais recente, com a apresentação 
da Agenda 2030, e a organização dos 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. 

Sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
A busca pela Cidade Humana é uma demanda a ser alcançada 

em qualquer momento da trajetória da humanidade. Hoje, enquan-
to você lê este livro, ou nos próximos anos. Por força do hábito, às 
vezes, durante explanações sobre a de"nição de Cidade Humana e 
seus vários estágios, era comum usarmos a expressão: Queremos 
uma Cidade mais Humana. Até que houve o entendimento de que a 
sentença permitia a existência de uma Cidade menos Humana. A 
partir dessa percepção, a assertiva nunca mais foi empregada. Não é 
possível, nesse momento histórico, passados tantos anos da 
humanidade na Terra, que haja espaço para a aceitação de uma 
Cidade que não seja totalmente humana. 

Para o IPCCIC, estudar os pilares que sustentam o conceito e a 
prática de uma Cidade Humana é anterior ao debate sobre os ODS. 
A conexão entre as duas pautas se deu como exercício para 
entender como ambas se complementam, ou se apoiam. Um ano 
re!etindo e estudando o processo social nas cidades, levou à 
conclusão de que os ODS não serão alcançados até que as Cidades 
não sejam Humanas. 

Entre os 17 ODS apresentados pela ONU, alguns dialogam 

diretamente com a questão aqui abordada. Se os seres humanos 
tivessem sido colocados em primeiro lugar, no tempo que já passou, 
não seriam necessários nenhum dos ODS. As pautas políticas seriam 
outras. Talvez estivéssemos, neste momento do século XXI, vivendo 
os dias anunciados pelo historiador Yuval Noah Harari em Homo 
Deus, uma Breve História do Amanhã*, com demandas pautadas na 
busca pela vida eterna; na felicidade como condição cotidiana e na 
aproximação da divindade.

Se as relações planetárias tivessem sido instituídas a partir da 
ideia do ser humano em primeiro lugar, não haveria pobreza 
discrepante na Terra. Importante frisar que o silogismo proposto 
imediatamente acima, quase como uma equação: Ser humano em 
primeiro lugar, sobre política planetária, igual erradicação da pobre-
za, não equivale a uma defesa de sociedade organizada em regime 
comunista. Longe disso, até porque trazer tamanho grupo de 
despossuídos para o sistema de produção, consumo e geração de 
empregos, gera inúmeras possibilidades ao capital. 

O silogismo simplesmente defende que a existência de pessoas 
em bolsões de pobreza é uma decisão política e não uma causa 
natural. Seguindo esse raciocínio, ao propor a erradicação da pobre-
za (ODS 1), a ONU pressupõe a possibilidade de cumpri-lo, deixando 
aparentes respostas possíveis para o problema. 

Nessa mesma linha de raciocínio, se o ser humano estivesse em 
primeiro lugar, não haveria uma única espécie passando fome. Em 
2018, foi anunciada a existência de mais de 800 milhões de pessoas 
vítimas da fome. Também aqui, já anunciou aos quatro ventos, o 
geógrafo Mellhem Ada 9, a decisão em promover a Fome Zero (ODS 
2) é política. Sem pobreza e todos alimentados, a oferta de bem-es-
tar e a manutenção da saúde (ODS 3) se tornariam metas próximas 
de serem cumpridas.

 Com a elevação do ser humano ao primeiro lugar, a realidade 
vivida na África, no começo do milênio, e a selvageria das empresas 

farmacêuticas americanas não seriam práticas aceitáveis. A busca do 
lucro e da reserva de mercado não se sobreporia ao bem-estar do ser 
humano. Essa relação  estende-se, por exemplo, ao uso de agrotóxi-
cos; à industrialização forçosa dos alimentos; à taxação de vacinas e 
medicamentos; entre outras atividades contrárias à oferta de saúde 
aos povos do mundo. 

Se o ser humano vem em primeiro lugar, proporcionar sua 
formação é uma condição relevante e prioritária. Abrir as portas da 
Educação com Qualidade (ODS 4), de maneira que todos possam 
acessá-la, é ação estruturante. E que se anuncie que, na Cidade 
Humana, a Educação se dá em múltiplas formas, conforme será 
mostrado no passo seis.  

A relação entre “colocar o ser humano em primeiro lugar” e a 
Agenda de 2030, pode ser vista no ODS 8 – Trabalho decente e cresci-
mento econômico; a aceitação do ser humano em primeiro lugar 
faz-se alicerce no processo de implementação de políticas que 
garantam a meta. O campo do trabalho é vasto e bastante hierárqui-
co. A verticalidade é o sentido mais exposto, deixando muitos posta-
dos bem na linha próxima ao chão e outros, poucos, des"lando no 
ponto mais alto da pirâmide. Os que seguem encostados na primeira 
linha debaixo, muitas vezes são oprimidos pelo peso de toda a socie-
dade organizada acima e, sem espaço de adequação, começam e 
terminam a vida no mesmo lugar. 

A redução das desigualdades (ODS 10) concentra os temas ante-
riormente apresentados. A a"rmação única que sustenta a conexão 
entre as duas pautas, nesse caso, é a de que as desigualdades são 
políticas, não naturais. Minimizá-las ou suprimi-las, portanto, é uma 
decisão que cabe aos próprios seres humanos, incentivados por 
aqueles da espécie que ocupam cargos de poder. Só não será assim, 
se alguns não estiverem em primeiro lugar. 

Ao apregoar que a vida se dê de maneira justa e pací"ca (ODS 
16), está sendo proposto um código de convivência. A justiça e a paz 

são elementos da relação de um ser humano com outro, ou na sua 
forma coletiva. É a escala, uns acima e outros abaixo, que sustenta a 
possível injustiça e guerra. Se o ser humano estiver no primeiro 
lugar, antes das vantagens, das crenças religiosas, do lucro, da terra, 
a vida justa e pací"ca se viabiliza. 

Talvez, todas as ideias apresentadas até o momento, não 
tenham sido su"cientes para certi"car o leitor da possibilidade da 
existência de cidades humanas, que coloquem o ser humano em 
primeiro lugar. Talvez ainda faltem exemplos claros e ilustrativos de 
como o processo de instauração dessa cidade se dá na prática e no 
dia a dia. A"nal, há muito tempo, a unidade de medida que quali"ca 
uma proposta deixou de ser somente o seu referencial teórico bem 
estruturado. O que de fato valida, nos tempos práticos, uma tese, é 
sua narrativa do potencial de execução. Ou seja, a descrição do 
processo, de maneira clara, objetiva e didática. 

Colocando o ser humano em primeiro lugar
  A língua,  a mesma  que faz  do ser, humano, é provida de carac-

terísticas autoexplicativas. O gerúndio empresta, à palavra, movi-
mento. Colocando o ser humano em primeiro lugar, anuncia ação, 
percurso, fazer contínuo. Este é o compromisso assumido. Entretan-
to, a complexidade da demanda exige referências. Uma narrativa de 
como proceder sem embasamento deixaria frívola uma proposta 
rica construída pelos pesquisadores, autores deste livro. 

A construção dos seis passos que levam à Cidade Humana não 
foi um processo estancado. A de"nição de cada um deles se deu a 
partir da re!exão em conjunto, de maneira transdisciplinar, correla-
cionando, o tempo todo, referencial teórico e vivência. Da prática, 
foram subtraídas falas de atores sociais em um processo apurado de 
escuta. O debate analítico do grupo é estruturante, ao propor colo-
car de pé uma tese. Por isso, resumir é um risco, mas necessário para 
condensar, em papel, essa experiência. 

Algumas perguntas balizaram o colegiado, no momento de 
organizar a produção. O que é colocar o ser humano em primeiro 
lugar, foi a primeira. Decididos a fazer isso, como operacionalizar, foi 
a segunda. A certeza de que não se tratava de algo simples, ou fácil, 
não fez com que o grupo recuasse. Estava clara, para todos, a neces-
sidade de assumir alguns riscos, em especial, o da crítica. Isso não 
removeu os pesquisadores de seu propósito: pensar mecanismos 
para viabilizar que o ser humano fosse colocado em primeiro lugar. 
Era certo para todos que esse tema não estava na pauta dos gestores 
públicos, para quase todos eles, a proposta transborda Filoso"a e 
expõe impraticabilidade. 

No campo da teoria, Edgard Morin, com sua obra A Via; Humber-
to Maturana e seus muitos textos sobre a rede de conversação e o 
Amor; Amarthya Sen e Bernardo Kliksberg, com seus artigos organi-
zados na obra As Pessoas em Primeiro Lugar; e Otto Scharmer, com a 
Teoria U, sustentam o que segue aqui apresentado.

 Essa produção teórica, re!exiva, entretanto, é desa"ante e susci-
ta uma terceira pergunta: Se importantes intelectuais apresentaram 
o tema, qual seria o ineditismo dessa nova formulação? A indagação 
foi opressora e motivante na mesma proporção. Ao "nal, a certeza. 
Signi"cativa parte do referencial organizado pelos autores antes 
citados, "cou no campo do debate. 

Otto Scharmer, menos do que os demais, já que mantém expres-
siva atividade nos meios de execução, na sociedade e poder público 
constituído. Nos outros casos, muito do “dito” por Morin somente 
morou nos livros. Não se trata de crítica ao autor, visto o seu lugar de 
produção. Quanto a Maturana, seu texto segue balizado em suas 
pesquisas de campo e há registro de muitas escolas que adotam sua 
proposta pedagógica, mas não há inserção do seu saber como práti-
ca no cenário político. A proposta deste estudo sempre foi susten-
tar-se em referenciais e apresentar caminhos de aplicabilidade. 

Nesse sentido, Scharmer foi muito importante. Suas aulas em 

formato de o"cinas difundem o conhecimento instrumentalizando 
os participantes à prática transformadora. 

O que é preciso saber para colocar o ser 
humano em primeiro lugar?
Para colocar o ser humano em primeiro lugar, é preciso, antes de 

tudo, o desejo de fazê-lo. Depois, é necessário promover algumas 
ações para reverter a realidade contrária. O desa"o está em concluir 
que recortes sociais pequenos não se alteram sem que complexos 
sistemas sejam transformados. É fato que muitas iniciativas seguem 
vinculadas ao consolidado poder, mas a proposta aqui é com-
preender a cidade como cenário, recortando o campo social para 
bem próximo do agente transformador. Se a cidade for do tamanho 
de um país, como São Paulo, por exemplo, sugere-se que as medidas 
sejam aplicadas de maneira escalonada, quando for o caso. 

 Metodologicamente, para dar o primeiro passo rumo à 
Cidade Humana, é fundamental promover uma conexão temática. 
Ao conceber os pilares desse modelo de cidade: (1) ser humano em 
primeiro lugar; (2) cidadão cocriador; (3) senso de comunidade; (4) 
religação entre ser humano e meio ambiente; (5) Economia Cocria-
dora; e (6) educação em múltiplas formas, um sétimo tema "ca !utu-
ando. Não foi um item compreendido pelos pesquisadores depois 
das leituras e escutas promovidas a partir de buscas de conteúdos 
previamente organizados. Foi um tema que emergiu surpreenden-
do o colegiado. E quebrou um pressuposto.

 Ao longo de uma atividade de campo, imaginou-se que o 
público envolvido apontaria a educação, ou a família, como fatores 
importantes na mudança social. Mas o grupo pesquisado referen-
ciou o AMOR.  Primeiro, pensou-se em colocá-lo como um sétimo 
pilar, mas seus benefícios precisavam ser derramados por todos os 
demais. Depois, houve quem defendesse que o amor fosse ignora-
do, dada a delicadeza de sua abordagem. Havia, naquele momento, 

receio de falsa interpretação ou equívoco de compreensão do que 
signi"cava o uso do conceito. Somente muito tempo depois, poste-
rior a estudos e debates, o sentimento foi traduzido como atitude 
pedagógica. Concluiu-se, assim, pela organização dos seis pilares, 
conforme anunciado acima, sustentados pelo Amor como atitude 
pedagógica. E assim se consolidou esse processo.

Todos os passos, então, seguem imbricados e o Amor não se 
ausenta. Para colocar o ser humano em primeiro lugar, é necessário, 
portanto, depois do desejo de fazê-lo, a adoção de medidas banha-
das de generosidade, fraternidade; fator maior de alteridade que 
advém da contenção do egoísmo; espelhamento do Amor posto 
como atitude pedagógica, ou seja, que o Amor esteja presente em 
todas as ações de formação, do conhecimento técnico, aos hábitos e 
costumes, pautando as decisões transformadoras. Assim como se 
verá no passo seis.

Algumas conclusões vão sendo apresentadas, ao longo do 
texto. Anteriormente, a"rmamos que os ODS não serão cumpridos 
dentro da Agenda 2030, se a Cidade não for Humana. A Cidade não 
será Humana se não colocar o ser humano em primeiro lugar. O ser 
humano só será colocado em primeiro lugar se o Amor, como 
atitude pedagógica, permear os campos do fazer político. E aqui 
reside o grande obstáculo de nossa percepção de conhecimento 
materializado pela razão pós-revolução industrial que, ao longo dos 
séculos XIX e XX, consolidou a ideia de conhecimento especializado 
e fragmentado, que só é academicamente aceito se for eminente-
mente racional e exato. Esse olhar para o mundo, no geral, e para as 
políticas públicas, em particular, é que transforma os mortos pelo 
vírus da Aids ou os internos do Hospital Psiquiátrico da Colônia de 
Barbacena em acidentes de percurso ou danos colaterais do sistema. 

Condensando um conhecimento que vem sendo contemplado 
por séculos no Humanismo, Renascimento, Franciscanismo, Budis-
mo, e muitas outras escolas, Humberto Maturana e Francisco Varela#+, 

vindos da biologia, rea"rmam o papel do Amor nas relações 
humanas. A"rmam que sem Amor, sem aceitação do outro, não há 
socialização, e nem humanidade. Os seres humanos pertencem ao 
presente de uma história amorosa, não de agressão ou com-
petição##. O Amor, para ambos, é que causa a emoção, que funda o 
social, como o âmbito de convivência no respeito por si mesmo e 
pelo outro. Quando discutem ética, os autores asseveram que a ética 
e a espiritualidade não têm a ver com a razão, mas com a emoção. 
Para eles, o Amor é a emoção que funda a preocupação ética. 

No campo das relações, pensando na vida em comunidade, 
como veremos no passo três para a Cidade Humana, não é possível 
seguir sem conceber a cooperação. Nesse caso, Maturana e Rezepka 
a"rmam que a cooperação só ocorre no Amor devido ao fato de 
requerer con"ança e aceitação mútuas. Acrescentam que a cooper-
ação é central, na maneira humana de viver. 

Fazendo uma contraposição entre ambientes que suscitam o 
Amor e o campo da política, para onde queremos encaminhar, os 
autores explicam que a existência política destrói a intimidade, 
devido ao fato de não estar fundada no Amor, e qualquer con"ança 
que haja nela é transitória, porque é instrumental, no plano político. 

É preciso acreditar na possibilidade de o Amor ser um elemento 
presente, no campo da política. “L´Amor che move il sole e l´altre 
stelle”, disse Dante Alighieri, nas últimas palavras da Divina Comédia.

Sim, o Amor é a força que move.
Em outra obra, Maturana e Gerda Verden-Zoller#$ ponderam 

sobre acreditar que a história da humanidade seguiu a trajetória do 
emocionar. Em especial, seguiu o curso dos desejos, e não o da 
disponibilidade dos recursos e oportunidades naturais, ou a trilha de 
ideias, valores e símbolos, como se esses existissem por si próprios. 

O humano constitui-se no entrelaçamento do emocional com o 
racional, fazendo com que o caminho que leva à ação não seja a 
razão, mas a emoção#%. E que a emoção fundamental, que torna 

possível a história da hominização, aquisição do caráter, ou atributos 
distintivos, é o Amor. Comunidades humanas, fundadas em emoções 
diferentes do Amor, estarão constituídas em outros domínios de 
ações, que não são os da colaboração e do compartilhamento, em 
coordenações de ações que não implicam a aceitação do outro como 
um legítimo outro na convivência, e não serão comunidade sociais#&. 

De volta à conclusão de que o ser humano só será colocado em 
primeiro lugar se o Amor, como atitude pedagógica, permear os 
campos do fazer político, é preciso compreender como isso pode se 
dar na prática. 

Uma pactuação importante para seguir, é que as ações previstas 
para o cumprimento do passo um foram pensadas para a gestão das 
cidades. Uma proposta de gestores que valorizem a importância das 
relações de proximidade, diante da crise planetária, é uma crise da 
própria humanidade, que não consegue atingir o estado de humani-
dade#'.  Reforçamos a importância de ações que sugerem aproxi-
mação, voltadas à solidariedade e reumanização das cidades. 

Por "m, trata-se de tese defendida pela equipe de que as 
mudanças iniciadas pelas cidades devem promover efeitos ondu-
latórios#(, atingindo, posteriormente, outras e maiores extensões. 
Uma segunda pactuação foi apresentada pelo economista Amar-
thya Sem#). O estudioso sugere que ver as pessoas somente em 
termos de suas necessidades, pode nos proporcionar uma visão um 
tanto acanhada da humanidade. Dessa forma, é preciso conceber o 
ser humano em um macro ambiente e em sua forma mais complexa, 
seja como cidadão político, ou como indivíduo emocional. 

  
Uma base para todos os passos
Do primeiro ao sexto passo, apoiados no Amor como atitude 

pedagógica, a trajetória a partir de onde estamos, para a Cidade 
Humana, apresenta propostas comuns no modo de seguir. Para cada 
passo, foi concebida uma trilha, mas construiu-se uma base linear, 

que precisa ser assimilada como condição primeira para os avanços 
que se deseja. 

Não é pouco comum as pessoas concluírem, muitas vezes sem 
qualquer re!exão, que problemas micros e macros se sustentam na 
formação cultural: Chegar sempre atrasado é uma questão cultural. 
Brasileiro não tem a cultura de fazer doações. A lei da vantagem (lei 
de Gerson) tornou-se cultural, todos a seguem. Deixar tudo para a 
última hora, faz parte da cultura do brasileiro. Isso para citar asserti-
vas locais. Enquanto seres do mundo, outras a"rmações traduzem 
atitudes concebidas como cultural: O futuro do mundo está nas 
mãos dos jovens. Crescer para se desenvolver. Os mais caros são os 
melhores. O sucesso está nas grandes cidades. 

Sentenças verdadeiras, ou falsas, não importa aqui. O que está 
em jogo é que as assertivas nos representam e muitas vezes nos 
sentenciam. A ponto de não nos importarmos em nos atrasar, ou 
condicionar nossa felicidade em viver em uma grande cidade. 

Como já mencionado, é a linguagem que faz do ser, humano, e 
é na linguagem que a maior parte dos nossos problemas habita. 
Para muitos, a a"rmação categórica logo acima pode parecer 
reducionista, ingênua, ou mesmo inocente. Mas está posto que 
questões culturais enrijecessem uma cidade, uma nação e, porque 
não, o planeta. Desde as mais simples, que explicam comportamen-
tos cotidianos, às mais complexas, que levam à guerra, como a 
cultura religiosa. 

A transformação das localidades em Cidades Humanas passa, 
necessariamente, por uma revisão das questões culturais. Como, por 
exemplo, a divisão proposta entre sociedade e poder público, em 
que um rivaliza com o outro; a de"nição de que uns estão para servir 
e outros para serem servidos; a categorização de pobres e ricos, que 
ultrapassa o acúmulo de recursos "nanceiros e extrapola para o 
campo do caráter, das habilidades, da inteligência, da moral;  
de"nições geográ"cas (norte e sul), que sedimentam oportunidades 

delimitando a área de atuação para os que vivem mais ao norte ou a 
leste da cidade. Em alguns casos, formatações culturais se confun-
dem com rótulos. Esses também são culturais e, ao serem aceitos, 
consolidam possíveis mentiras em possíveis verdades e vice-versa.

Se pactuarmos que sim, padrões culturais são de"nitivos em 
muitos casos para garantir a manutenção de problemas, e a pergun-
ta imediata a ser apresentada é como mudar a cultura. Bernardo 
Klisksberg#* questiona porque a cultura é fundamental para o 
desenvolvimento. Ele segue indagando: Faz sentido “perder tempo” 
re!etindo sobre a cultura? As atenções não deveriam se voltar 
apenas para os temas econômicos duros? E, na mesma sentença, 
responde que se não incluirmos a questão cultural#,, di"cilmente 
compreenderemos o que aconteceu na América Latina e o que 
pode, ainda, acontecer.

O autor pondera sobre o campo da Economia e a ele voltaremos 
no quinto passo. Entretanto, sua abordagem, aqui, intenciona 
mostrar que negligenciar a cultura pode nos fadar ao insucesso das 
mudanças sociais pretendidas.

Para mudar a cultura, quando esta não nos acalenta, ou não 
permite a exibição do que há de melhor em nós, mas o contrário, é 
importante compreender seu campo de abrangência. Essa trajetória 
pelo tema será conduzida pela ideia de que a cultura é uma rede 
fechada de conversações$+. Ele valida que as mudanças culturais 
acontecem como modi"cações das conversações nas redes coloqui-
ais em que vivem as comunidades que se modi"cam. E apregoa que 
tais mudanças comunitárias surgem, sustentam-se e mantêm-se 
mediante alterações no ato de emocionar os membros da comuni-
dade, a qual também se modi"ca. 

Quanto às questões temporais, a conservação do novo emocio-
nar deve ocorrer por meio das crianças da comunidade. Dessa 
maneira, o modo como vivemos com nossas crianças é, ao mesmo 
tempo, a fome e o fundamento da mudança cultural e o mecanismo 

que assegura a conservação da cultura em que se vive.
Certo de que nossa existência no conversar nos constitui como 

seres humanos, Maturana destina preciosa atenção em narrar o 
processo que institui uma rede de conversação e que a modi"ca. Ele 
aprofunda pontuando que essa rede fechada de"ne uma maneira 
de convivência humana como uma rede coordenada de emoções e 
ações. Não se trata, em nenhum momento, de emoções particulares, 
mas de coordenações, no campo do coletivo, aceitas pela coletivi-
dade. Para mudar essa cultura que se estabelece em um entrelaça-
mento especí"co do linguajar com o emocionar, é preciso transfor-
mar essa rede de maneira que deixe de se conversar. 

O autor apresenta uma condição para que essa transformação 
ocorra. Primeiro, é necessário compreender que nossas emoções 
constituem e guiam nossas ações na vida. Sem essa assimilação, não 
se tem elementos conceituais para entender a participação de 
nossas emoções no que fazemos como membros de uma cultura e, 
consequentemente, o curso de nossas ações nela. 

Organizando, até aqui, é correto a"rmar que a cultura é uma 
rede fechada de conversação e só pode ser alterada a partir da 
emoção. A emoção que estrutura a coexistência social é o Amor. 
Uma Cidade que se deseja Humana precisa rever sua cultura e 
promover as alterações da rede de conversação quando essa não 
compreende que o ser humano deve ocupar o primeiro lugar. 

Na prática, é fundamental constituir novas redes de conver-
sação a favor do ser humano. Mas como fazer isso? Segue um exem-
plo para elucidar a temática. Certa ocasião, um brasileiro visitava a 
Irlanda e vivenciou um episódio que esclarece muito facilmente 
como as redes de conversação se estabelecem. Na estação de trem, 
o homem não entendia porque, apesar de existirem duas catracas, 
todos passavam por uma só. Então foi perguntar. Qual a diferença 
entre as duas catracas? O Irlandês respondeu que uma era para 
quem tinha o dinheiro para pagar a passagem e a outra era para 

quem não tinha. Imediatamente, surpreso, o brasileiro seguiu a 
conversa e questionou como o atendente sabia se quem passava 
pela catraca livre realmente não tinha condições de pagar. O 
irlandês não entendeu a pergunta.   

Nesse caso, a rede de conversação irlandesa foi construída a 
partir de princípios de honestidade. A rede do brasileiro estava 
apoiada na dúvida, na desonestidade. Tanto que o atendente não 
compreendeu sobre o que falava o brasileiro. Não fazia parte de 
seus códigos de conversação aquela possibilidade de burlar uma 
combinação social.

Mudar as redes de conversações que estabelecem a cultura de 
um lugar, a qual, de fato, se deseja mudar, portanto, é o desa"o apre-
goado no primeiro passo para transformar a cidade e colocar o ser 
humano em primeiro lugar.

Entre as muitas possibilidades que poderiam ser abordadas, 
três ganham relevância, no campo das políticas públicas. Na área da 
Educação, no setor cultural e no sistema de gestão, tornando a abor-
dagem democrática.

Embora o passo dois aborde o cidadão cocriador e suas relações 
com a cidadania, passando pela democracia, o passo seis focará a 
educação em suas múltiplas formas, assim, é importante antecipar 
esses dois temas, pelo vínculo que estabelecem com a prática de 
colocar o ser humano em primeiro lugar.

Para trocar antigas redes de conversações por novas, é preciso 
ensinar. E não se trata de simplesmente ensinar a qualquer momen-
to, ainda que isso valha. Refere-se a propiciar a formação correta 
desde os primeiros anos. Verden-Zoller, que escreve com Maturana, 
pesquisa diretamente o universo da formação infantil. Ela a"rma 
que a criança que não vive sua primeira infância numa relação de 
total con"ança e aceitação, num encontro corporal íntimo com sua 
mãe, não se desenvolve adequadamente como um ser social bem 
integrado. Se as redes de conversações não forem estabelecidas 

nesse momento, será muito mais difícil, se vier a ser possível, interi-
orizar relações profundas de empatia no futuro.   

A autora acrescenta que a atenção aos desejos e às necessidades 
do outro destrói a autoridade (domínio) e cria a amizade (companhia). 
Quando isso ocorre, a obediência é substituída pela cooperação e a 
luta se transforma em aceitação e respeito mútuo na coexistência. 
Para ela, a falta de con"ança e o desejo de domínio e controle geram 
insensibilidade. Só a aceitação do outro implica o desejo de com-
preensão e é visionária. Mas precisa ser partilhada como forma 
comum de convivência, desde os primeiros anos de vida. Um olhar 
para dentro das unidades que, no Brasil, se costuma chamar de 
Creches, em especial as que atendem aos "lhos dos mais pobres e 
logo se observa que a rede de conversação estabelecida ali não 
sugere qualquer momento de compreensão do outro.

Uma das pesquisadoras do IPCCIC atuou como educadora do 
ensino infantil. Em uma de suas narrativas, essa relação "cou plena-
mente estabelecida. Uma criança, loura, de cabelos muito crespos, 
"cou emburrada a ponto de não mais participar das brincadeiras e 
nem mesmo conversar com a professora. Ela insistia em não tirar o 
capuz do seu agasalho da cabeça e na hora de dormir se cobria toda 
para que ninguém a visse. A educadora notou, mas sem saber o que 
fazer, não fez nada. 

Um tempo depois, uma amiga, também educadora, na mesma 
unidade, narrou passagem semelhante com sua aluna. Entretanto, 
ela percebeu que a menina estava triste porque seu cabelo, sempre 
embaraçado, evidenciava o não cuidado da mãe. Atenta ao compar-
tilhamento de vivência, a pesquisadora do IPCCIC, naquela sua ativi-
dade de professora, resolveu promover um dia para que todas as 
crianças de sua sala de aula (de 1 a 3 anos de idade) pudessem se 
embelezar. Levou pente, sabonete, prendedores de cabelo, 
perfume, e foi cuidando um de cada vez, de todos eles, inclusive da 
menina emburrada. Depois de ter os cabelos trançados, ela sorriu e 

voltou a conversar com a professora.  
Verden-Zoller assegura que, de modo inconsciente, ensinamos 

nossas crianças a não amar, embora o Amor seja a convivência nas 
ações, que constituem o outro como um legítimo outro na 
convivência conosco.

Colocar o ser humano em primeiro lugar é promover uma 
educação que, a partir dos primeiros anos, ensine o autorrespeito. 
Verden-Zoller é de"nitiva, ao a"rmar que vivemos limitados em 
nossa identidade individual e social, assim como em nossa 
consciência de ser, porque não respeitamos a nós mesmos.

As unidades escolares que atendem às crianças na primeira 
infância das Cidades que se desejam Humanas não podem ser 
lugares de espera dos pais que foram trabalhar. Precisam oferecer o 
que as crianças necessitam receber para se desenvolverem con"-
antes e respeitosas de si mesmas e do outro: Amor. As marcas da 
infância "cam incrustadas e talvez nunca se saiba que o problema 
de um adulto que in!igiu a lei tenha causa nesse tempo tão anterior 
ao fato do delito.

Sem o espaço para o aprofundamento, cabe aqui asseverar uma 
prática. Colocar o ser humano em primeiro lugar é permitir que 
crianças em sua primeira infância tenham convivência com o Amor. 
Aprenda-o recebendo e preparando-se para respeitar o outro. Essa é 
uma nova rede de conversação que precisa ser estabelecida em 
todas as cidades. Ela contraria as práticas que asseguraram 
educação a partir do ensino fundamental. A acolhida precisa ser 
anterior. Ideal seria que os pais provessem seus "lhos de Amor, mas 
na impossibilidade, que as unidades de acolhimento o façam. 

Nessa mesma linha, ainda seguindo os passos traçados por 
Verden-Zoller, é urgente propor novas redes de conversação no 
campo da cultura. É fundamental transcrever, na íntegra, o que a 
pesquisadora defende: 

numa cultura centrada na produção – como é ou se tornou 

nossa cultura ocidental –, aprendemos a nos orientar para a 
produção em tudo o que fazemos, como se isso fosse algo 
natural. Nessa cultura, não fazemos apenas o que fazemos. 
Trabalhamos para alcançar um "m. Não descansamos 
simplesmente; nós o fazemos com o propósito de recuperar 
energias; não comemos simplesmente, ingerimos alimen-
tos nutritivos; não brincamos simplesmente com nossas 
crianças, nós as preparamos para o futuro$#.

A cultura da produção segue correlacionada com a busca pela 
novidade. As conversações de competição e criatividade negam o 
outro, seja de modo direto, no ato de competir, ou indiretamente, 
quando a"rmam que ele carece da criatividade básica, necessária 
numa sociedade que só sobrevive por meio da busca interminável 
de novidades. 

Mudar a cultura da produção. Rever o princípio do crescimento, 
substituindo-o pelo envolvimento. Fazer o caminho de volta e 
reorganizar os próximos passos. Nada será possível, em nenhuma 
circunstância, sem uma mudança nas redes de conversação. Uma 
simples e breve conexão verbal com o conceito de fracasso, e a volta 
aos dias mais simples "ca suspensa. É primordial estabelecer 
revisões que permitam descartar hábitos e modo de vida que não 
nos signi"cam mais porque nunca nos signi"caram. 

Talvez não sejam mais viáveis turnos de oito horas de trabalho, 
com tanta gente cansada de um lado e tantos sem emprego do 
outro. Essa realidade estabelecida nasce de uma rede de conver-
sação. Talvez o ócio de fato possa ser produtivo, sob o ponto de vista 
de revisão dos hábitos e costumes. Esse tema é tratado por vários 
autores, desde a antiguidade, que costumavam colocar o Otium em 
complementaridade com o Negotium$$. Menos tempo de trabalho 
para a produção de coisas que nem precisam ser produzidas, diante 
da demanda do consumo consciente, poderia gerar mais tempo 

para o acesso cultural, a convivência em comunidade, a prática 
cidadã. Pessoas felizes não precisam consumir, a"rmou o "lósofo 
Serge Latouche$%.

Esse novo modelo exige reengenharias social e econômica. 
Não está sendo abordada aqui como simples, mas sempre será uma 
decisão política. A mudança é abrangente; travar novas redes de 
conversação requer articulação, aceitação, prioridade e comprom-
isso e invariavelmente exige a adesão da maioria. Mas, talvez, não 
tenhamos outra opção.  

O terceiro caminho a ser seguido para que o ser humano possa 
ser colocado em primeiro lugar é o fortalecimento da democracia $&. A 
democracia não opera como poder, autoridade ou exigências de 
obediência. Muito ao contrário, ela se realiza por meio de condutas 
que surgem de conversações de coinspiração, que geram cooperação, 
consenso e acordos. Em um viver democrático, a cooperação, o com-
partilhamento e a participação fazem parte do emocionar básico, e 
a ação a que conduz tal emocionar ante a escassez é a distribuição 
participativa, não a apropriação. 

Existe uma série de formas de conversações que mais frequen-
temente são adotadas para negar a democracia. Entre elas, as que 
louvam as relações hierárquicas, de autoridade e obediência como 
virtudes que asseguram a ordem nas relações humanas. O emocio-
nar que lhe dá origem é o desejo de manter e assegurar o controle 
dos privilégios apropriados.

A aceitação da existência de privilégio, seja ele de que tamanho 
for, automaticamente, destrói a possibilidade de o ser humano ser 
colocado em primeiro lugar. O privilégio sempre será para alguns e, 
nesse caso, a individualidade corroerá toda a força do coletivo$'. 
Dessa forma, colocar o ser humano em primeiro lugar signi"ca 
eliminar políticas de privilégios. Uns em detrimento de outros é 
prática que nunca proporcionará uma Cidade Humana. 

Por "m, seguindo Otto Scharmer$(, para quem a crise da 

atualidade não é só a crise de um líder, organização, país ou con!i-
to isolado, mas a crise do nosso tempo, revela a morte de uma 
estrutura social e maneira de pensar, um velho modo de institucio-
nalizar e colocar em prática formas sociais coletivas. 

    
Uma trilha a ser percorrida
Recorrendo à objetividade e com o propósito de sermos orien-

tadores, partimos do pressuposto, já anunciado, de que, para uma 
Cidade ser Humana, é preciso seguir seis passos. Todos eles são de 
igual poder de transformação, assim, não podemos simplesmente 
eleger quais cumprir, mas manter-nos apoiados pelo Amor como 
atitude pedagógica. Sugerimos uma trilha a ser seguida.  

Antes de pensar no coletivo, é fundamental preparar cada um 
para a formulação da nova rede de conversação que se pretende 
constituir. Aquela rede que permitirá a transição entre o que se tem 
hoje e a Cidade Humana. O primeiro aprendizado a ser adquirido é 
o de quali"cação do processo de escuta, seguindo a proposta de 
Otto Scharmer, com base na Teoria U. Ele estabeleceu escalas de 
escuta organizadas em quatro níveis. Uma instituição como a prefei-
tura, por exemplo, jamais conseguirá ouvir a sociedade se seus 
recursos humanos não ultrapassarem as duas primeiras escalas de 
escuta. 

Ponto de partida da trilha para colocar o ser humano em 
primeiro lugar
1. Quali!car o processo de escuta 
Partimos da assertiva de que colocar o ser humano em primeiro 

lugar é ouvi-lo em qualquer circunstância, sempre. Entretanto, ouvir, 
nesse campo, não é uma habilidade natural, é preciso aprimoramen-
to. São muitos os fatores que embasam o processo de escuta.   

A Teoria U sugere que é preciso silenciar algumas vozes internas 
para que, de fato, possamos ouvir com profundidade. São três vozes: 

(1) a Voz do Julgamento; (2) a Voz do Cinismo; (3) e a Voz do Medo. 
Um exemplo pode esclarecer, se pensarmos na prefeitura como 
uma ouvinte que deve escutar a sociedade. Se ela não desligar a voz 
do julgamento, poderá condenar munícipes como culpados antes 
de lhes dar a chance de pronunciar-se. A voz do cinismo poderá 
fazer com que o prefeito deixe de fora aqueles que não são seus 
correligionários políticos. A voz do medo poderá fazer com que o 
chefe do executivo não ouse promover uma mudança importante 
solicitada pela sociedade.

Quanto aos quatro níveis de escuta, o primeiro é aquele em que 
simplesmente o fazemos pela cortesia; em que parecemos, ao longo 
da escuta, somente ouvir o que já sabemos; que estamos recuperan-
do, baixando informações. O nível 2, chamado de factual, é aquele 
em que focamos no objeto. É entendido como o modo base. 
Quando o ouvinte atinge o nível 3, estabelece-se um certo diálogo e 
há empatia. No nível 4, difícil de ser atingido, o ouvinte percebe o 
campo e o faz com a inteligência do coração$). 

Ouvir nesse nível proporciona aprendizados supremos. No 
campo das políticas públicas, essa habilidade permite colocar o ser 
humano em primeiro lugar$*. O processo da escuta torna-se, então, 
o marco inicial para que, de fato, haja uma movimentação em 
relação ao ser humano e o institucional.

Pensando na prefeitura como instituição, o saber ouvir se dá em 
formatos diferentes. O prefeito aprender a ouvir seus pares, dentro e 
fora da prefeitura, e a instituição dirigida pelo chefe do executivo a 
ouvir os munícipes. 

2. Ofertar espaços de falas
Após o aprimoramento dos níveis de escuta, é preciso ofertar 

mecanismos de participação para que as falas ocorram. Nesse caso, 
uma cidade que deseja colocar o ser humano em primeiro lugar 
precisa propiciar os mecanismos por meio da criação de conselhos, 

realização de fóruns e audiências públicas, mas que sejam verda-
deiramente democráticos, pois, com o tempo, muitos aprenderam 
a registrar o evento e não operacionalizar a escuta democrática, 
nem absorver as contribuições. Quando não, quali"caram-se no 
processo de participação organizada pelos próprios pares. Algu-
mas instituições criaram suas ouvidorias, mas sem comprometi-
mento. Às vezes, por falta mesmo de habilidade de escuta.  

Para organizar esse mecanismo, considerando o caminho em 
direção à Cidade Humana e a colocação do ser humano em primeiro 
lugar, é oportuna a defesa de uma estratégia necessária e importante.

Historicamente, no Brasil é conhecido que, a cada quatro anos, 
no momento das eleições municipais, os candidatos se organizam e 
apresentam planos de governos para serem avaliados. Não faz parte 
da cultura brasileira o debate de propostas. Dessa forma, esses 
documentos, importantes para o estágio da democracia e cidadania 
ativa, "cam acanhados. Uma Cidade que deseja ser Humana deve 
desconstruir esse modelo de política a favor de outro mecanismo 
coletivo. A cidade deve ter o seu plano de gestão e os candidatos 
devem se comprometer com os itens anunciados. 

Além de "delizar o que a sociedade local deseja para o 
município, cria também uma proposta de aferição, pois será possível 
medir quanto o prefeito eleito avançou na proposta apresentada. 
Todos os candidatos debaterão os mesmos temas já debatidos ante-
riormente pelos munícipes da cidade. 

Para colocar em prática esse modelo de gestão, é preciso muito 
comprometimento do chefe do executivo em permitir e fomentar, 
ao longo do seu mandato, a criação desse importante documento. 
Vaidades, cinismos e medo podem corroer a iniciativa, mas ela é 
fundamental para que os seis passos rumo à Cidade Humana se 
consolidem. 

3. Mudar o processo de produção
Dentro do processo de produção, segue estabelecido que a 

fonte produtora ocupa o primeiro lugar. O ser humano, importante 
como recurso, não protagoniza as relações e, nesse caso, será 
necessário interromper as redes de conversações que validam essa 
prática social. É necessário o debate sobre o tema, em especial, no 
momento de elaboração do projeto de desenvolvimento de uma 
cidade, considerando, inclusive, a possibilidade do não crescimento.

Abrir oportunidades de reorganização do campo do trabalho 
com a possibilidade da inversão dos protagonismos é uma deman-
da sem negociação para a Cidade que se deseja Humana. Organizar 
as horas livres; quali"car o tempo ocioso; permitir o ócio criativo, a 
socialização, a vida em comunidade, são demandas que precisam 
constar do debate político e da pauta dos municípios. 

Essa aceitação exigirá uma releitura da oferta cultural e de lazer. 
Trata-se de uma nova concepção da vida nas cidades. Ainda que seja 
necessária a revisão do conceito de crescimento econômico, ou 
desenvolvimento, como recomenda Edgard Morin, e que será 
melhor trabalhado no passo quatro. Neste momento histórico, 
ainda há pertinência, mesmo que restrita, para revisar essa organi-
zação societal. Se não for promovida, em muito breve não será mais 
possível, considerando a falta de componentes sociais adequados. 

Mudar o processo de produção exige quebrar uma rede de 
conversação consolidada. O que só se dará com substituições. Mais, 
sobre o tema, no passo cinco, sobre a Economia Cocriadora, que 
sustenta uma proposta capaz de apresentar novas ofertas.

4. Cuidar da primeira infância
Depois de tantos anos fazendo do mesmo jeito, mudar uma 

rede de conversação exige um vínculo direto com o surgimento das 
novas gerações. É preciso acertar na educação das crianças para que 
se possa imaginar a mudança desejada. A maneira como vem sendo 
feito, simplesmente oprime os jovens, que são responsabilizados 
pelo futuro, sem que tenham sido devidamente preparados, ao 

longo de suas infâncias.
Uma Cidade Humana que coloca o ser humano em primeiro 

lugar oferece, aos seus munícipes, atendimento de qualidade a 
100% de suas crianças. Desde os primeiros anos, até o "m do proces-
so escolar. Defendemos que a educação deseja oferecida em múltip-
las formas, concebendo a possibilidade de que a formação ocorra 
em muitos lugares, mas, no campo da primeira infância, visando à 
alteração da cultura, por meio do rompimento de uma rede de 
conversação obsoleta, sempre será necessário o comprometimento 
prioritário. O modelo de educação, ou prática educacional sugerido, 
é todo pautado no ensinar a amar.

. PASSO 2
Cidadão cocriador

Sandra R. Molina

 

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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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Seis passos para a Cidade Humana

A sentença apresenta-se tão óbvia, que causa, de imediato, certa 
estranheza. E suscita re!exão para tirar da assertiva seu real sentido. 
Paira a dúvida: O que haveria de mais importante na Terra que o 
próprio ser humano, para que não seja colocado em primeiro lugar? 
Tudo gira em torno do ser humano. Certo? Errado.  Colocar o ser 
humano em primeiro lugar, nos tempos de hoje, signi"ca, muito 
frequentemente, fazer diferente o que vem sendo feito pelo próprio 
ser humano. Essa incongruência é que torna o simples, complexo, e 
exige outras e novas re!exões. 

É necessário compreender a semântica que organiza os 
conceitos: humano, humanizado, humanidade, humanista, inumano 
e desumano. Entretanto, sem o devido espaço e a intenção de 
promover um debate mais aguerrido, anunciamos trabalhos que 
respaldam o aprofundamento.  Aristóteles# contribui com a de"nição 
de que todo ser vivente é zoé, possui vida nua, tem mera existência 
biológica e acrescenta que aqueles dotados da linguagem, os 
humanos, passam a ter existência política e se tornam zôon, animal 
político. Dele, então, guardamos o conceito de que o humano é o ser 
vivo quali"cado pela linguagem. 

A partir deste silogismo, poderíamos avançar construindo os 
opostos. Mas não é tão simples assim. Michel Foucault, que 
trabalhou a relação entre o poder e o conhecimento como forma de 
controle social; Hanna Arendt, autora da obra A Condição Humana, e 
Giorgio Agamben, pesquisador do Homo Sacer$ (homem sagrado), 
são três "lósofos, entre os muitos que problematizam a existência 
humana. Cada qual, partindo de seus estudos, acrescentam variantes 
para a análise dos conceitos de humano e inumano.  

Com base em Foucault e Arendt, Agamben conclui que os 
tempos modernos vêm, progressivamente, reduzindo os seres 
humanos a uma vida nua, que não é nem humana, nem animal. Ele 
escreve sobre um tipo inumano de vida que existe no limite das 
categorias éticas e políticas.

Esta introdução foi necessária para traçar um ponto comum a 
partir do qual seguiremos. A"rmamos que a ideia que nos torna 
humanos é nosso viver como seres de linguagem, certos, ainda 
segundo ele, de  que  a  linguagem  não pode  ser  usada  como  
ferramenta para a revelação desse mundo, porque, ao contrário 
disso, “é dentro da própria linguagem que o ato de conhecer, na 
coordenação comportamental que é a linguagem, faz surgir um 
mundo%”; fazemos correlações entre o humano, seu coletivo políti-
co, humanidade que, humanizada pela linguagem, estabelece 
conexões a partir de pontos comuns: cultura, geogra"a, descendên-
cia, crenças, hábitos, modos de vida.   

Para viver com qualidade, esse coletivo requer, por meio de sua 
prática política, condições de vida humanitária – saúde, alimen-
tação, moradia, segurança, educação. Que a ele seja oferecido 
bem-estar, de maneira indireta, pelos governos, ou diretamente, a 
partir de oportunidade de trabalho que lhe permita conseguir a 
renda necessária para adquirir os bens e serviços que garantam sua 
satisfação e dignidade. A restrição a esse bem-estar e a essa 
condição digna torna a vida desumana. O ápice dessa relação surge 
com a de"nição de inumano como o ponto limite do humano nos 
campos da ética e política. 

Ainda que aparente derivações, cada conceito carrega em si sua 
particularidade e a política, conforme Foucault e Arendt, transita 
como ponto comum pela presença ou ausência. É de dentro do 
campo da política que construiremos o conceito que baliza a primei-
ra dimensão da cidade humana: SER HUMANO EM PRIMEIRO LUGAR.

Exemplos contrários
Olhar ao redor e observar. Rapidamente, poderíamos descrever 

exemplos em que o ser humano não é colocado em primeiro lugar 
no momento da tomada de decisão e na materialidade da ação 
política e, nesse caso, trata-se do conceito em si e suas derivações 

econômicas, sociais, ambientais e culturais. Para conduzir o debate, 
escolhemos exemplos que alarmam pelo rigor de crueldade. O 
primeiro, de abrangência mundial, segue narrado no documentário, 
produzido em 2003, intitulado originalmente Fire in the Blood, 
traduzido como Fogo nas Veias&.

Um entrevistado inicia dizendo que “era uma crise de humani-
dade. As pessoas não estavam vendo a magnitude do problema. 
Deixaram de ser humanos por um momento”. Essa expressão exige 
re!exão. A assertiva confere a existência, ainda que temporal, de um 
ser dotado de linguagem que se torna não humano. O ex-presidente 
dos Estados Unidos, Bill Clinton, a"rma, na sequência, que “é normal 
para as pessoas nos países ricos decidirem como vai ser. Elas não 
têm que morar em vilarejos e ver gente morrendo feito mosca”.  

O "lme mostra como empresas farmacêuticas e o governo 
americano bloquearam agressivamente o acesso a medicamentos 
de baixo custo para o tratamento da Aids aos países da África do Sul, 
nos anos posteriores a 1996, provocando dez milhões ou mais de 
mortes desnecessárias. Identi"cado como “o crime do século”, as 
grandes companhias impediram que os remédios fossem fabricados 
em suas fórmulas genéricas e vendidos mais barato. 

Esse é um severo caso em que o ser humano não foi colocado 
em primeiro lugar. Com a justi"cativa da lógica do mercado, da livre 
concorrência, da coisi"cação do ser humano, a instituição "nanceira 
ditou as regras, como  protagonista incentivada pelo dinheiro, em 
detrimento das vidas que não foram salvas. O poder do mais rico 
prevaleceu às custas da morte dos mais pobres. Pessoas distantes 
umas das outras. Todas humanas, ainda que a tragédia ilustre a 
possibilidade de ações inumanas. 

Em relação ao Brasil, vários exemplos podem ser narrados. 
Escolhemos dois descritos inicialmente no artigo Mistanásia e as 
Ações Desumanas do Ser Humano: dos Campos de Concentração 
Nordestinos ao Holocausto Brasileiro. Marcos Tadeu Garcia Paterra, 

psicopedagogo pela Universidade Federal da Paraíba, descreve o 
ocorrido entre 1877 e 1879, anos da mais forte seca até então vivida 
no nordeste. A falta de chuva endurecia a terra, e, então, nada 
brotava. Sem a água, sem o verde, primeiro morriam os rebanhos, 
depois os seres humanos. A migração dos campos para os grandes 
centros foi a única alternativa para muitas famílias nordestinas. 

Os moradores dos grandes centros, com medo de saques, 
sentindo-se acuados, espremidos pelos muitos retirantes que 
chegavam às cidades, reavaliavam o conceito de humanidade. 
Capitais como Fortaleza/CE, por exemplo, de 21 mil habitantes, em 
1872, ultrapassou 130 mil'. E isso não foi tudo. Os novos moradores 
dos centros urbanos levaram com eles o vírus da varíola, deixando 
a todos em pânico. 

Quando a situação voltou a acontecer, em 1915, a comunidade 
se comportou de outro modo. O governo cearense criou os 
primeiros currais, muito parecidos com os campos de concen-
tração. E aí con"naram milhares de pessoas, impedindo-as de 
chegarem à capital. Com a alimentação e a água em doses controla-
das, os fugitivos da seca foram pegos pelos soldados do Exército. 
Rodolpho Theóphilo( estudou a tragédia daquele ano. Segundo 
ele, os campos só foram desativados depois que o povo foi orienta-
do a migrar para a Amazônia. 

A história  repetiu-se em 1932, com uma nova, forte e duradou-
ra seca. Privados do direito de ir e vir, os refugiados do clima foram 
tratados como animais que falavam. Prevaleceu o poder de posse 
anterior dos habitantes das cidades. Criou-se uma derivação 
escalonada do conceito de humano, e o tratamento a alguns pôde 
ser um pouco menos humano.    

O segundo relato de exemplo contrário à primeira dimensão da 
Cidade Humana está descrito no trabalho da jornalista Daniela 
Arbex, publicado em livro, em 2013, e produzido em documentário 
em 2016, veiculado pela HBO. Ela narra a trajetória do Hospital 

Psiquiátrico Colônia, de Barbacena/MG, fundado em 1903. Por 
muitos anos, a precariedade no atendimento não foi conhecida, até 
que, em 1980, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, considerado o 
pai da desinstitucionalização e da luta antimanicomial, comparou a 
instituição a um campo nazista. 

Arbex relatou, ao grande público, questões que já eram conhe-
cidas por aqueles que pesquisam, ou atuam com políticas de saúde, 
desde os anos 1970. Apresentou que, em 1961, apesar de possuir 
somente 200 leitos, o hospital concentrava cinco mil pacientes. A 
maioria chegava na cidade levada pela estrada de ferro. Era comum 
os moradores do lugar e os funcionários do manicômio anunciarem 
o trem dos loucos.  A barbárie era ainda maior. Denúncias deram 
conta de que a instituição não recebia somente pessoas com prob-
lemas mentais. Entre 1960 e 1970, anos de repressão no País, eram 
levados ao hospital “pessoas não agradáveis”, entre elas, opositores 
políticos, prostitutas, homossexuais e mendigos.

 Ainda segundo Arbex, estima-se que 60 mil pessoas podem ter 
morrido naquele local. Os documentos pesquisados por ela revelam 
que, diariamente, morriam pacientes. Às vezes, 16 no mesmo dia. 
Entre os registros, o escândalo da venda de cadáveres. Faculdades 
de Minas Gerais e de outros estados adquiriam corpos para serem 
estudados nos cursos de Medicina. A jornalista declara ter encontra-
do 1.853 documentos de venda com pagamentos variados. Alguns 
no valor de duzentos reais.

O caso de Barbacena é revoltante, mas é apenas mais um, 
dentro de uma política pública de saúde que não coloca o ser 
humano em primeiro lugar. Esse tipo de tratamento multiplicou-se 
por vários lugares: o Hospital Santa Tereza, em Ribeirão Preto; o 
Juqueri, em São Paulo; o Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, 
onde atuou Nise de Silveira; e tantos outros.

  De volta ao começo, ainda a mesma questão: O que haveria de 
mais importante na Terra do que o próprio ser humano, para não 

fosse colocado em primeiro lugar?  Tudo gira em torno do ser 
humano. Certo? Errado. Ao escolher um ser humano em detrimento 
de outro, toma à frente um; ou um grupo de homens; ou uma, ou 
um grupo de mulheres; ou, ainda, um grupo de seres humanos, 
deixando para trás, ou de lado, outro ser humano, ou um grupo. 

Os homens e as mulheres podem agir, no limite da política e da 
ética, de maneira inumana, ao privilegiarem um, ou um grupo, 
desconsiderando a humanidade do outro. Não se trata de uma 
maldade intrínseca e sim da necessidade criada por um sistema 
massacrante, que nos leva a ser absolutamente focados em nossos 
individuais dramas cotidianos. Essa discussão é bastante aprofun-
dada na obra Eichmann em Jerusalém), quando delineia o conceito 
de banalidade do mal. 

Assim aconteceu com os donos das grandes companhias 
farmacêuticas dos Estados Unidos da América (EUA), no "nal da 
década de 1990. Assim ocorreu com os líderes políticos do Ceará, 
em 1932, ao impedir que os migrantes habitassem as cidades. 
Assim foi com os funcionários e gestores do Hospital Psiquiátrico 
Colônia de Barbacena, por muitos e longos anos. 

Quando o ser humano escolhe salvar um de sua espécie às 
custas da morte de outros, seja por dinheiro, segurança, ou deter-
minação de terceiros, quebra-se um elo da igualdade humana. O 
pior se expõe. George Orwell fez translúcida essa relação, ao criar A 
Revolução dos Bichos. Depois de tomar o poder, os porcos que 
repudiaram os humanos, ocuparam o mesmo lugar. Proferiram as 
mesmas sentenças. Sentaram-se à mesa erguendo-se sobre duas 
patas. Mudaram os hábitos. A frase cravada no "nal do romance não 
deixa dúvida. Ao a"rmar que “uns são mais iguais que outros”, 
Orwell coloca, na boca dos porcos rebelados, a crítica da existência 
de um desnivelamento da sociedade. Faz a intersecção da política 
com o poder. Nesse cruzamento é que a humanidade tem se perdi-
do, ao longo do percurso histórico. 

Colocar o ser humano em primeiro lugar, em busca de se viver 
em uma Cidade Humana é, na atualidade, uma condição sem 
ressalvas. Trata-se de uma necessidade premente. O desa"o é apre-
sentar possibilidades de que isso aconteça em curto espaço de 
tempo. A Organização das Nações Unidas (ONU) tem colocado em 
evidência propostas sistematizadas. Fez isso quando da criação dos 
Objetivos do Milênio, defendendo propostas que não foram cum-
pridas no prazo determinado e, mais recente, com a apresentação 
da Agenda 2030, e a organização dos 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. 

Sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
A busca pela Cidade Humana é uma demanda a ser alcançada 

em qualquer momento da trajetória da humanidade. Hoje, enquan-
to você lê este livro, ou nos próximos anos. Por força do hábito, às 
vezes, durante explanações sobre a de"nição de Cidade Humana e 
seus vários estágios, era comum usarmos a expressão: Queremos 
uma Cidade mais Humana. Até que houve o entendimento de que a 
sentença permitia a existência de uma Cidade menos Humana. A 
partir dessa percepção, a assertiva nunca mais foi empregada. Não é 
possível, nesse momento histórico, passados tantos anos da 
humanidade na Terra, que haja espaço para a aceitação de uma 
Cidade que não seja totalmente humana. 

Para o IPCCIC, estudar os pilares que sustentam o conceito e a 
prática de uma Cidade Humana é anterior ao debate sobre os ODS. 
A conexão entre as duas pautas se deu como exercício para 
entender como ambas se complementam, ou se apoiam. Um ano 
re!etindo e estudando o processo social nas cidades, levou à 
conclusão de que os ODS não serão alcançados até que as Cidades 
não sejam Humanas. 

Entre os 17 ODS apresentados pela ONU, alguns dialogam 

diretamente com a questão aqui abordada. Se os seres humanos 
tivessem sido colocados em primeiro lugar, no tempo que já passou, 
não seriam necessários nenhum dos ODS. As pautas políticas seriam 
outras. Talvez estivéssemos, neste momento do século XXI, vivendo 
os dias anunciados pelo historiador Yuval Noah Harari em Homo 
Deus, uma Breve História do Amanhã*, com demandas pautadas na 
busca pela vida eterna; na felicidade como condição cotidiana e na 
aproximação da divindade.

Se as relações planetárias tivessem sido instituídas a partir da 
ideia do ser humano em primeiro lugar, não haveria pobreza 
discrepante na Terra. Importante frisar que o silogismo proposto 
imediatamente acima, quase como uma equação: Ser humano em 
primeiro lugar, sobre política planetária, igual erradicação da pobre-
za, não equivale a uma defesa de sociedade organizada em regime 
comunista. Longe disso, até porque trazer tamanho grupo de 
despossuídos para o sistema de produção, consumo e geração de 
empregos, gera inúmeras possibilidades ao capital. 

O silogismo simplesmente defende que a existência de pessoas 
em bolsões de pobreza é uma decisão política e não uma causa 
natural. Seguindo esse raciocínio, ao propor a erradicação da pobre-
za (ODS 1), a ONU pressupõe a possibilidade de cumpri-lo, deixando 
aparentes respostas possíveis para o problema. 

Nessa mesma linha de raciocínio, se o ser humano estivesse em 
primeiro lugar, não haveria uma única espécie passando fome. Em 
2018, foi anunciada a existência de mais de 800 milhões de pessoas 
vítimas da fome. Também aqui, já anunciou aos quatro ventos, o 
geógrafo Mellhem Ada 9, a decisão em promover a Fome Zero (ODS 
2) é política. Sem pobreza e todos alimentados, a oferta de bem-es-
tar e a manutenção da saúde (ODS 3) se tornariam metas próximas 
de serem cumpridas.

 Com a elevação do ser humano ao primeiro lugar, a realidade 
vivida na África, no começo do milênio, e a selvageria das empresas 

farmacêuticas americanas não seriam práticas aceitáveis. A busca do 
lucro e da reserva de mercado não se sobreporia ao bem-estar do ser 
humano. Essa relação  estende-se, por exemplo, ao uso de agrotóxi-
cos; à industrialização forçosa dos alimentos; à taxação de vacinas e 
medicamentos; entre outras atividades contrárias à oferta de saúde 
aos povos do mundo. 

Se o ser humano vem em primeiro lugar, proporcionar sua 
formação é uma condição relevante e prioritária. Abrir as portas da 
Educação com Qualidade (ODS 4), de maneira que todos possam 
acessá-la, é ação estruturante. E que se anuncie que, na Cidade 
Humana, a Educação se dá em múltiplas formas, conforme será 
mostrado no passo seis.  

A relação entre “colocar o ser humano em primeiro lugar” e a 
Agenda de 2030, pode ser vista no ODS 8 – Trabalho decente e cresci-
mento econômico; a aceitação do ser humano em primeiro lugar 
faz-se alicerce no processo de implementação de políticas que 
garantam a meta. O campo do trabalho é vasto e bastante hierárqui-
co. A verticalidade é o sentido mais exposto, deixando muitos posta-
dos bem na linha próxima ao chão e outros, poucos, des"lando no 
ponto mais alto da pirâmide. Os que seguem encostados na primeira 
linha debaixo, muitas vezes são oprimidos pelo peso de toda a socie-
dade organizada acima e, sem espaço de adequação, começam e 
terminam a vida no mesmo lugar. 

A redução das desigualdades (ODS 10) concentra os temas ante-
riormente apresentados. A a"rmação única que sustenta a conexão 
entre as duas pautas, nesse caso, é a de que as desigualdades são 
políticas, não naturais. Minimizá-las ou suprimi-las, portanto, é uma 
decisão que cabe aos próprios seres humanos, incentivados por 
aqueles da espécie que ocupam cargos de poder. Só não será assim, 
se alguns não estiverem em primeiro lugar. 

Ao apregoar que a vida se dê de maneira justa e pací"ca (ODS 
16), está sendo proposto um código de convivência. A justiça e a paz 

são elementos da relação de um ser humano com outro, ou na sua 
forma coletiva. É a escala, uns acima e outros abaixo, que sustenta a 
possível injustiça e guerra. Se o ser humano estiver no primeiro 
lugar, antes das vantagens, das crenças religiosas, do lucro, da terra, 
a vida justa e pací"ca se viabiliza. 

Talvez, todas as ideias apresentadas até o momento, não 
tenham sido su"cientes para certi"car o leitor da possibilidade da 
existência de cidades humanas, que coloquem o ser humano em 
primeiro lugar. Talvez ainda faltem exemplos claros e ilustrativos de 
como o processo de instauração dessa cidade se dá na prática e no 
dia a dia. A"nal, há muito tempo, a unidade de medida que quali"ca 
uma proposta deixou de ser somente o seu referencial teórico bem 
estruturado. O que de fato valida, nos tempos práticos, uma tese, é 
sua narrativa do potencial de execução. Ou seja, a descrição do 
processo, de maneira clara, objetiva e didática. 

Colocando o ser humano em primeiro lugar
  A língua,  a mesma  que faz  do ser, humano, é provida de carac-

terísticas autoexplicativas. O gerúndio empresta, à palavra, movi-
mento. Colocando o ser humano em primeiro lugar, anuncia ação, 
percurso, fazer contínuo. Este é o compromisso assumido. Entretan-
to, a complexidade da demanda exige referências. Uma narrativa de 
como proceder sem embasamento deixaria frívola uma proposta 
rica construída pelos pesquisadores, autores deste livro. 

A construção dos seis passos que levam à Cidade Humana não 
foi um processo estancado. A de"nição de cada um deles se deu a 
partir da re!exão em conjunto, de maneira transdisciplinar, correla-
cionando, o tempo todo, referencial teórico e vivência. Da prática, 
foram subtraídas falas de atores sociais em um processo apurado de 
escuta. O debate analítico do grupo é estruturante, ao propor colo-
car de pé uma tese. Por isso, resumir é um risco, mas necessário para 
condensar, em papel, essa experiência. 

Algumas perguntas balizaram o colegiado, no momento de 
organizar a produção. O que é colocar o ser humano em primeiro 
lugar, foi a primeira. Decididos a fazer isso, como operacionalizar, foi 
a segunda. A certeza de que não se tratava de algo simples, ou fácil, 
não fez com que o grupo recuasse. Estava clara, para todos, a neces-
sidade de assumir alguns riscos, em especial, o da crítica. Isso não 
removeu os pesquisadores de seu propósito: pensar mecanismos 
para viabilizar que o ser humano fosse colocado em primeiro lugar. 
Era certo para todos que esse tema não estava na pauta dos gestores 
públicos, para quase todos eles, a proposta transborda Filoso"a e 
expõe impraticabilidade. 

No campo da teoria, Edgard Morin, com sua obra A Via; Humber-
to Maturana e seus muitos textos sobre a rede de conversação e o 
Amor; Amarthya Sen e Bernardo Kliksberg, com seus artigos organi-
zados na obra As Pessoas em Primeiro Lugar; e Otto Scharmer, com a 
Teoria U, sustentam o que segue aqui apresentado.

 Essa produção teórica, re!exiva, entretanto, é desa"ante e susci-
ta uma terceira pergunta: Se importantes intelectuais apresentaram 
o tema, qual seria o ineditismo dessa nova formulação? A indagação 
foi opressora e motivante na mesma proporção. Ao "nal, a certeza. 
Signi"cativa parte do referencial organizado pelos autores antes 
citados, "cou no campo do debate. 

Otto Scharmer, menos do que os demais, já que mantém expres-
siva atividade nos meios de execução, na sociedade e poder público 
constituído. Nos outros casos, muito do “dito” por Morin somente 
morou nos livros. Não se trata de crítica ao autor, visto o seu lugar de 
produção. Quanto a Maturana, seu texto segue balizado em suas 
pesquisas de campo e há registro de muitas escolas que adotam sua 
proposta pedagógica, mas não há inserção do seu saber como práti-
ca no cenário político. A proposta deste estudo sempre foi susten-
tar-se em referenciais e apresentar caminhos de aplicabilidade. 

Nesse sentido, Scharmer foi muito importante. Suas aulas em 

formato de o"cinas difundem o conhecimento instrumentalizando 
os participantes à prática transformadora. 

O que é preciso saber para colocar o ser 
humano em primeiro lugar?
Para colocar o ser humano em primeiro lugar, é preciso, antes de 

tudo, o desejo de fazê-lo. Depois, é necessário promover algumas 
ações para reverter a realidade contrária. O desa"o está em concluir 
que recortes sociais pequenos não se alteram sem que complexos 
sistemas sejam transformados. É fato que muitas iniciativas seguem 
vinculadas ao consolidado poder, mas a proposta aqui é com-
preender a cidade como cenário, recortando o campo social para 
bem próximo do agente transformador. Se a cidade for do tamanho 
de um país, como São Paulo, por exemplo, sugere-se que as medidas 
sejam aplicadas de maneira escalonada, quando for o caso. 

 Metodologicamente, para dar o primeiro passo rumo à 
Cidade Humana, é fundamental promover uma conexão temática. 
Ao conceber os pilares desse modelo de cidade: (1) ser humano em 
primeiro lugar; (2) cidadão cocriador; (3) senso de comunidade; (4) 
religação entre ser humano e meio ambiente; (5) Economia Cocria-
dora; e (6) educação em múltiplas formas, um sétimo tema "ca !utu-
ando. Não foi um item compreendido pelos pesquisadores depois 
das leituras e escutas promovidas a partir de buscas de conteúdos 
previamente organizados. Foi um tema que emergiu surpreenden-
do o colegiado. E quebrou um pressuposto.

 Ao longo de uma atividade de campo, imaginou-se que o 
público envolvido apontaria a educação, ou a família, como fatores 
importantes na mudança social. Mas o grupo pesquisado referen-
ciou o AMOR.  Primeiro, pensou-se em colocá-lo como um sétimo 
pilar, mas seus benefícios precisavam ser derramados por todos os 
demais. Depois, houve quem defendesse que o amor fosse ignora-
do, dada a delicadeza de sua abordagem. Havia, naquele momento, 

receio de falsa interpretação ou equívoco de compreensão do que 
signi"cava o uso do conceito. Somente muito tempo depois, poste-
rior a estudos e debates, o sentimento foi traduzido como atitude 
pedagógica. Concluiu-se, assim, pela organização dos seis pilares, 
conforme anunciado acima, sustentados pelo Amor como atitude 
pedagógica. E assim se consolidou esse processo.

Todos os passos, então, seguem imbricados e o Amor não se 
ausenta. Para colocar o ser humano em primeiro lugar, é necessário, 
portanto, depois do desejo de fazê-lo, a adoção de medidas banha-
das de generosidade, fraternidade; fator maior de alteridade que 
advém da contenção do egoísmo; espelhamento do Amor posto 
como atitude pedagógica, ou seja, que o Amor esteja presente em 
todas as ações de formação, do conhecimento técnico, aos hábitos e 
costumes, pautando as decisões transformadoras. Assim como se 
verá no passo seis.

Algumas conclusões vão sendo apresentadas, ao longo do 
texto. Anteriormente, a"rmamos que os ODS não serão cumpridos 
dentro da Agenda 2030, se a Cidade não for Humana. A Cidade não 
será Humana se não colocar o ser humano em primeiro lugar. O ser 
humano só será colocado em primeiro lugar se o Amor, como 
atitude pedagógica, permear os campos do fazer político. E aqui 
reside o grande obstáculo de nossa percepção de conhecimento 
materializado pela razão pós-revolução industrial que, ao longo dos 
séculos XIX e XX, consolidou a ideia de conhecimento especializado 
e fragmentado, que só é academicamente aceito se for eminente-
mente racional e exato. Esse olhar para o mundo, no geral, e para as 
políticas públicas, em particular, é que transforma os mortos pelo 
vírus da Aids ou os internos do Hospital Psiquiátrico da Colônia de 
Barbacena em acidentes de percurso ou danos colaterais do sistema. 

Condensando um conhecimento que vem sendo contemplado 
por séculos no Humanismo, Renascimento, Franciscanismo, Budis-
mo, e muitas outras escolas, Humberto Maturana e Francisco Varela#+, 

vindos da biologia, rea"rmam o papel do Amor nas relações 
humanas. A"rmam que sem Amor, sem aceitação do outro, não há 
socialização, e nem humanidade. Os seres humanos pertencem ao 
presente de uma história amorosa, não de agressão ou com-
petição##. O Amor, para ambos, é que causa a emoção, que funda o 
social, como o âmbito de convivência no respeito por si mesmo e 
pelo outro. Quando discutem ética, os autores asseveram que a ética 
e a espiritualidade não têm a ver com a razão, mas com a emoção. 
Para eles, o Amor é a emoção que funda a preocupação ética. 

No campo das relações, pensando na vida em comunidade, 
como veremos no passo três para a Cidade Humana, não é possível 
seguir sem conceber a cooperação. Nesse caso, Maturana e Rezepka 
a"rmam que a cooperação só ocorre no Amor devido ao fato de 
requerer con"ança e aceitação mútuas. Acrescentam que a cooper-
ação é central, na maneira humana de viver. 

Fazendo uma contraposição entre ambientes que suscitam o 
Amor e o campo da política, para onde queremos encaminhar, os 
autores explicam que a existência política destrói a intimidade, 
devido ao fato de não estar fundada no Amor, e qualquer con"ança 
que haja nela é transitória, porque é instrumental, no plano político. 

É preciso acreditar na possibilidade de o Amor ser um elemento 
presente, no campo da política. “L´Amor che move il sole e l´altre 
stelle”, disse Dante Alighieri, nas últimas palavras da Divina Comédia.

Sim, o Amor é a força que move.
Em outra obra, Maturana e Gerda Verden-Zoller#$ ponderam 

sobre acreditar que a história da humanidade seguiu a trajetória do 
emocionar. Em especial, seguiu o curso dos desejos, e não o da 
disponibilidade dos recursos e oportunidades naturais, ou a trilha de 
ideias, valores e símbolos, como se esses existissem por si próprios. 

O humano constitui-se no entrelaçamento do emocional com o 
racional, fazendo com que o caminho que leva à ação não seja a 
razão, mas a emoção#%. E que a emoção fundamental, que torna 

possível a história da hominização, aquisição do caráter, ou atributos 
distintivos, é o Amor. Comunidades humanas, fundadas em emoções 
diferentes do Amor, estarão constituídas em outros domínios de 
ações, que não são os da colaboração e do compartilhamento, em 
coordenações de ações que não implicam a aceitação do outro como 
um legítimo outro na convivência, e não serão comunidade sociais#&. 

De volta à conclusão de que o ser humano só será colocado em 
primeiro lugar se o Amor, como atitude pedagógica, permear os 
campos do fazer político, é preciso compreender como isso pode se 
dar na prática. 

Uma pactuação importante para seguir, é que as ações previstas 
para o cumprimento do passo um foram pensadas para a gestão das 
cidades. Uma proposta de gestores que valorizem a importância das 
relações de proximidade, diante da crise planetária, é uma crise da 
própria humanidade, que não consegue atingir o estado de humani-
dade#'.  Reforçamos a importância de ações que sugerem aproxi-
mação, voltadas à solidariedade e reumanização das cidades. 

Por "m, trata-se de tese defendida pela equipe de que as 
mudanças iniciadas pelas cidades devem promover efeitos ondu-
latórios#(, atingindo, posteriormente, outras e maiores extensões. 
Uma segunda pactuação foi apresentada pelo economista Amar-
thya Sem#). O estudioso sugere que ver as pessoas somente em 
termos de suas necessidades, pode nos proporcionar uma visão um 
tanto acanhada da humanidade. Dessa forma, é preciso conceber o 
ser humano em um macro ambiente e em sua forma mais complexa, 
seja como cidadão político, ou como indivíduo emocional. 

  
Uma base para todos os passos
Do primeiro ao sexto passo, apoiados no Amor como atitude 

pedagógica, a trajetória a partir de onde estamos, para a Cidade 
Humana, apresenta propostas comuns no modo de seguir. Para cada 
passo, foi concebida uma trilha, mas construiu-se uma base linear, 

que precisa ser assimilada como condição primeira para os avanços 
que se deseja. 

Não é pouco comum as pessoas concluírem, muitas vezes sem 
qualquer re!exão, que problemas micros e macros se sustentam na 
formação cultural: Chegar sempre atrasado é uma questão cultural. 
Brasileiro não tem a cultura de fazer doações. A lei da vantagem (lei 
de Gerson) tornou-se cultural, todos a seguem. Deixar tudo para a 
última hora, faz parte da cultura do brasileiro. Isso para citar asserti-
vas locais. Enquanto seres do mundo, outras a"rmações traduzem 
atitudes concebidas como cultural: O futuro do mundo está nas 
mãos dos jovens. Crescer para se desenvolver. Os mais caros são os 
melhores. O sucesso está nas grandes cidades. 

Sentenças verdadeiras, ou falsas, não importa aqui. O que está 
em jogo é que as assertivas nos representam e muitas vezes nos 
sentenciam. A ponto de não nos importarmos em nos atrasar, ou 
condicionar nossa felicidade em viver em uma grande cidade. 

Como já mencionado, é a linguagem que faz do ser, humano, e 
é na linguagem que a maior parte dos nossos problemas habita. 
Para muitos, a a"rmação categórica logo acima pode parecer 
reducionista, ingênua, ou mesmo inocente. Mas está posto que 
questões culturais enrijecessem uma cidade, uma nação e, porque 
não, o planeta. Desde as mais simples, que explicam comportamen-
tos cotidianos, às mais complexas, que levam à guerra, como a 
cultura religiosa. 

A transformação das localidades em Cidades Humanas passa, 
necessariamente, por uma revisão das questões culturais. Como, por 
exemplo, a divisão proposta entre sociedade e poder público, em 
que um rivaliza com o outro; a de"nição de que uns estão para servir 
e outros para serem servidos; a categorização de pobres e ricos, que 
ultrapassa o acúmulo de recursos "nanceiros e extrapola para o 
campo do caráter, das habilidades, da inteligência, da moral;  
de"nições geográ"cas (norte e sul), que sedimentam oportunidades 

delimitando a área de atuação para os que vivem mais ao norte ou a 
leste da cidade. Em alguns casos, formatações culturais se confun-
dem com rótulos. Esses também são culturais e, ao serem aceitos, 
consolidam possíveis mentiras em possíveis verdades e vice-versa.

Se pactuarmos que sim, padrões culturais são de"nitivos em 
muitos casos para garantir a manutenção de problemas, e a pergun-
ta imediata a ser apresentada é como mudar a cultura. Bernardo 
Klisksberg#* questiona porque a cultura é fundamental para o 
desenvolvimento. Ele segue indagando: Faz sentido “perder tempo” 
re!etindo sobre a cultura? As atenções não deveriam se voltar 
apenas para os temas econômicos duros? E, na mesma sentença, 
responde que se não incluirmos a questão cultural#,, di"cilmente 
compreenderemos o que aconteceu na América Latina e o que 
pode, ainda, acontecer.

O autor pondera sobre o campo da Economia e a ele voltaremos 
no quinto passo. Entretanto, sua abordagem, aqui, intenciona 
mostrar que negligenciar a cultura pode nos fadar ao insucesso das 
mudanças sociais pretendidas.

Para mudar a cultura, quando esta não nos acalenta, ou não 
permite a exibição do que há de melhor em nós, mas o contrário, é 
importante compreender seu campo de abrangência. Essa trajetória 
pelo tema será conduzida pela ideia de que a cultura é uma rede 
fechada de conversações$+. Ele valida que as mudanças culturais 
acontecem como modi"cações das conversações nas redes coloqui-
ais em que vivem as comunidades que se modi"cam. E apregoa que 
tais mudanças comunitárias surgem, sustentam-se e mantêm-se 
mediante alterações no ato de emocionar os membros da comuni-
dade, a qual também se modi"ca. 

Quanto às questões temporais, a conservação do novo emocio-
nar deve ocorrer por meio das crianças da comunidade. Dessa 
maneira, o modo como vivemos com nossas crianças é, ao mesmo 
tempo, a fome e o fundamento da mudança cultural e o mecanismo 

que assegura a conservação da cultura em que se vive.
Certo de que nossa existência no conversar nos constitui como 

seres humanos, Maturana destina preciosa atenção em narrar o 
processo que institui uma rede de conversação e que a modi"ca. Ele 
aprofunda pontuando que essa rede fechada de"ne uma maneira 
de convivência humana como uma rede coordenada de emoções e 
ações. Não se trata, em nenhum momento, de emoções particulares, 
mas de coordenações, no campo do coletivo, aceitas pela coletivi-
dade. Para mudar essa cultura que se estabelece em um entrelaça-
mento especí"co do linguajar com o emocionar, é preciso transfor-
mar essa rede de maneira que deixe de se conversar. 

O autor apresenta uma condição para que essa transformação 
ocorra. Primeiro, é necessário compreender que nossas emoções 
constituem e guiam nossas ações na vida. Sem essa assimilação, não 
se tem elementos conceituais para entender a participação de 
nossas emoções no que fazemos como membros de uma cultura e, 
consequentemente, o curso de nossas ações nela. 

Organizando, até aqui, é correto a"rmar que a cultura é uma 
rede fechada de conversação e só pode ser alterada a partir da 
emoção. A emoção que estrutura a coexistência social é o Amor. 
Uma Cidade que se deseja Humana precisa rever sua cultura e 
promover as alterações da rede de conversação quando essa não 
compreende que o ser humano deve ocupar o primeiro lugar. 

Na prática, é fundamental constituir novas redes de conver-
sação a favor do ser humano. Mas como fazer isso? Segue um exem-
plo para elucidar a temática. Certa ocasião, um brasileiro visitava a 
Irlanda e vivenciou um episódio que esclarece muito facilmente 
como as redes de conversação se estabelecem. Na estação de trem, 
o homem não entendia porque, apesar de existirem duas catracas, 
todos passavam por uma só. Então foi perguntar. Qual a diferença 
entre as duas catracas? O Irlandês respondeu que uma era para 
quem tinha o dinheiro para pagar a passagem e a outra era para 

quem não tinha. Imediatamente, surpreso, o brasileiro seguiu a 
conversa e questionou como o atendente sabia se quem passava 
pela catraca livre realmente não tinha condições de pagar. O 
irlandês não entendeu a pergunta.   

Nesse caso, a rede de conversação irlandesa foi construída a 
partir de princípios de honestidade. A rede do brasileiro estava 
apoiada na dúvida, na desonestidade. Tanto que o atendente não 
compreendeu sobre o que falava o brasileiro. Não fazia parte de 
seus códigos de conversação aquela possibilidade de burlar uma 
combinação social.

Mudar as redes de conversações que estabelecem a cultura de 
um lugar, a qual, de fato, se deseja mudar, portanto, é o desa"o apre-
goado no primeiro passo para transformar a cidade e colocar o ser 
humano em primeiro lugar.

Entre as muitas possibilidades que poderiam ser abordadas, 
três ganham relevância, no campo das políticas públicas. Na área da 
Educação, no setor cultural e no sistema de gestão, tornando a abor-
dagem democrática.

Embora o passo dois aborde o cidadão cocriador e suas relações 
com a cidadania, passando pela democracia, o passo seis focará a 
educação em suas múltiplas formas, assim, é importante antecipar 
esses dois temas, pelo vínculo que estabelecem com a prática de 
colocar o ser humano em primeiro lugar.

Para trocar antigas redes de conversações por novas, é preciso 
ensinar. E não se trata de simplesmente ensinar a qualquer momen-
to, ainda que isso valha. Refere-se a propiciar a formação correta 
desde os primeiros anos. Verden-Zoller, que escreve com Maturana, 
pesquisa diretamente o universo da formação infantil. Ela a"rma 
que a criança que não vive sua primeira infância numa relação de 
total con"ança e aceitação, num encontro corporal íntimo com sua 
mãe, não se desenvolve adequadamente como um ser social bem 
integrado. Se as redes de conversações não forem estabelecidas 

nesse momento, será muito mais difícil, se vier a ser possível, interi-
orizar relações profundas de empatia no futuro.   

A autora acrescenta que a atenção aos desejos e às necessidades 
do outro destrói a autoridade (domínio) e cria a amizade (companhia). 
Quando isso ocorre, a obediência é substituída pela cooperação e a 
luta se transforma em aceitação e respeito mútuo na coexistência. 
Para ela, a falta de con"ança e o desejo de domínio e controle geram 
insensibilidade. Só a aceitação do outro implica o desejo de com-
preensão e é visionária. Mas precisa ser partilhada como forma 
comum de convivência, desde os primeiros anos de vida. Um olhar 
para dentro das unidades que, no Brasil, se costuma chamar de 
Creches, em especial as que atendem aos "lhos dos mais pobres e 
logo se observa que a rede de conversação estabelecida ali não 
sugere qualquer momento de compreensão do outro.

Uma das pesquisadoras do IPCCIC atuou como educadora do 
ensino infantil. Em uma de suas narrativas, essa relação "cou plena-
mente estabelecida. Uma criança, loura, de cabelos muito crespos, 
"cou emburrada a ponto de não mais participar das brincadeiras e 
nem mesmo conversar com a professora. Ela insistia em não tirar o 
capuz do seu agasalho da cabeça e na hora de dormir se cobria toda 
para que ninguém a visse. A educadora notou, mas sem saber o que 
fazer, não fez nada. 

Um tempo depois, uma amiga, também educadora, na mesma 
unidade, narrou passagem semelhante com sua aluna. Entretanto, 
ela percebeu que a menina estava triste porque seu cabelo, sempre 
embaraçado, evidenciava o não cuidado da mãe. Atenta ao compar-
tilhamento de vivência, a pesquisadora do IPCCIC, naquela sua ativi-
dade de professora, resolveu promover um dia para que todas as 
crianças de sua sala de aula (de 1 a 3 anos de idade) pudessem se 
embelezar. Levou pente, sabonete, prendedores de cabelo, 
perfume, e foi cuidando um de cada vez, de todos eles, inclusive da 
menina emburrada. Depois de ter os cabelos trançados, ela sorriu e 

voltou a conversar com a professora.  
Verden-Zoller assegura que, de modo inconsciente, ensinamos 

nossas crianças a não amar, embora o Amor seja a convivência nas 
ações, que constituem o outro como um legítimo outro na 
convivência conosco.

Colocar o ser humano em primeiro lugar é promover uma 
educação que, a partir dos primeiros anos, ensine o autorrespeito. 
Verden-Zoller é de"nitiva, ao a"rmar que vivemos limitados em 
nossa identidade individual e social, assim como em nossa 
consciência de ser, porque não respeitamos a nós mesmos.

As unidades escolares que atendem às crianças na primeira 
infância das Cidades que se desejam Humanas não podem ser 
lugares de espera dos pais que foram trabalhar. Precisam oferecer o 
que as crianças necessitam receber para se desenvolverem con"-
antes e respeitosas de si mesmas e do outro: Amor. As marcas da 
infância "cam incrustadas e talvez nunca se saiba que o problema 
de um adulto que in!igiu a lei tenha causa nesse tempo tão anterior 
ao fato do delito.

Sem o espaço para o aprofundamento, cabe aqui asseverar uma 
prática. Colocar o ser humano em primeiro lugar é permitir que 
crianças em sua primeira infância tenham convivência com o Amor. 
Aprenda-o recebendo e preparando-se para respeitar o outro. Essa é 
uma nova rede de conversação que precisa ser estabelecida em 
todas as cidades. Ela contraria as práticas que asseguraram 
educação a partir do ensino fundamental. A acolhida precisa ser 
anterior. Ideal seria que os pais provessem seus "lhos de Amor, mas 
na impossibilidade, que as unidades de acolhimento o façam. 

Nessa mesma linha, ainda seguindo os passos traçados por 
Verden-Zoller, é urgente propor novas redes de conversação no 
campo da cultura. É fundamental transcrever, na íntegra, o que a 
pesquisadora defende: 

numa cultura centrada na produção – como é ou se tornou 

nossa cultura ocidental –, aprendemos a nos orientar para a 
produção em tudo o que fazemos, como se isso fosse algo 
natural. Nessa cultura, não fazemos apenas o que fazemos. 
Trabalhamos para alcançar um "m. Não descansamos 
simplesmente; nós o fazemos com o propósito de recuperar 
energias; não comemos simplesmente, ingerimos alimen-
tos nutritivos; não brincamos simplesmente com nossas 
crianças, nós as preparamos para o futuro$#.

A cultura da produção segue correlacionada com a busca pela 
novidade. As conversações de competição e criatividade negam o 
outro, seja de modo direto, no ato de competir, ou indiretamente, 
quando a"rmam que ele carece da criatividade básica, necessária 
numa sociedade que só sobrevive por meio da busca interminável 
de novidades. 

Mudar a cultura da produção. Rever o princípio do crescimento, 
substituindo-o pelo envolvimento. Fazer o caminho de volta e 
reorganizar os próximos passos. Nada será possível, em nenhuma 
circunstância, sem uma mudança nas redes de conversação. Uma 
simples e breve conexão verbal com o conceito de fracasso, e a volta 
aos dias mais simples "ca suspensa. É primordial estabelecer 
revisões que permitam descartar hábitos e modo de vida que não 
nos signi"cam mais porque nunca nos signi"caram. 

Talvez não sejam mais viáveis turnos de oito horas de trabalho, 
com tanta gente cansada de um lado e tantos sem emprego do 
outro. Essa realidade estabelecida nasce de uma rede de conver-
sação. Talvez o ócio de fato possa ser produtivo, sob o ponto de vista 
de revisão dos hábitos e costumes. Esse tema é tratado por vários 
autores, desde a antiguidade, que costumavam colocar o Otium em 
complementaridade com o Negotium$$. Menos tempo de trabalho 
para a produção de coisas que nem precisam ser produzidas, diante 
da demanda do consumo consciente, poderia gerar mais tempo 

para o acesso cultural, a convivência em comunidade, a prática 
cidadã. Pessoas felizes não precisam consumir, a"rmou o "lósofo 
Serge Latouche$%.

Esse novo modelo exige reengenharias social e econômica. 
Não está sendo abordada aqui como simples, mas sempre será uma 
decisão política. A mudança é abrangente; travar novas redes de 
conversação requer articulação, aceitação, prioridade e comprom-
isso e invariavelmente exige a adesão da maioria. Mas, talvez, não 
tenhamos outra opção.  

O terceiro caminho a ser seguido para que o ser humano possa 
ser colocado em primeiro lugar é o fortalecimento da democracia $&. A 
democracia não opera como poder, autoridade ou exigências de 
obediência. Muito ao contrário, ela se realiza por meio de condutas 
que surgem de conversações de coinspiração, que geram cooperação, 
consenso e acordos. Em um viver democrático, a cooperação, o com-
partilhamento e a participação fazem parte do emocionar básico, e 
a ação a que conduz tal emocionar ante a escassez é a distribuição 
participativa, não a apropriação. 

Existe uma série de formas de conversações que mais frequen-
temente são adotadas para negar a democracia. Entre elas, as que 
louvam as relações hierárquicas, de autoridade e obediência como 
virtudes que asseguram a ordem nas relações humanas. O emocio-
nar que lhe dá origem é o desejo de manter e assegurar o controle 
dos privilégios apropriados.

A aceitação da existência de privilégio, seja ele de que tamanho 
for, automaticamente, destrói a possibilidade de o ser humano ser 
colocado em primeiro lugar. O privilégio sempre será para alguns e, 
nesse caso, a individualidade corroerá toda a força do coletivo$'. 
Dessa forma, colocar o ser humano em primeiro lugar signi"ca 
eliminar políticas de privilégios. Uns em detrimento de outros é 
prática que nunca proporcionará uma Cidade Humana. 

Por "m, seguindo Otto Scharmer$(, para quem a crise da 

atualidade não é só a crise de um líder, organização, país ou con!i-
to isolado, mas a crise do nosso tempo, revela a morte de uma 
estrutura social e maneira de pensar, um velho modo de institucio-
nalizar e colocar em prática formas sociais coletivas. 

    
Uma trilha a ser percorrida
Recorrendo à objetividade e com o propósito de sermos orien-

tadores, partimos do pressuposto, já anunciado, de que, para uma 
Cidade ser Humana, é preciso seguir seis passos. Todos eles são de 
igual poder de transformação, assim, não podemos simplesmente 
eleger quais cumprir, mas manter-nos apoiados pelo Amor como 
atitude pedagógica. Sugerimos uma trilha a ser seguida.  

Antes de pensar no coletivo, é fundamental preparar cada um 
para a formulação da nova rede de conversação que se pretende 
constituir. Aquela rede que permitirá a transição entre o que se tem 
hoje e a Cidade Humana. O primeiro aprendizado a ser adquirido é 
o de quali"cação do processo de escuta, seguindo a proposta de 
Otto Scharmer, com base na Teoria U. Ele estabeleceu escalas de 
escuta organizadas em quatro níveis. Uma instituição como a prefei-
tura, por exemplo, jamais conseguirá ouvir a sociedade se seus 
recursos humanos não ultrapassarem as duas primeiras escalas de 
escuta. 

Ponto de partida da trilha para colocar o ser humano em 
primeiro lugar
1. Quali!car o processo de escuta 
Partimos da assertiva de que colocar o ser humano em primeiro 

lugar é ouvi-lo em qualquer circunstância, sempre. Entretanto, ouvir, 
nesse campo, não é uma habilidade natural, é preciso aprimoramen-
to. São muitos os fatores que embasam o processo de escuta.   

A Teoria U sugere que é preciso silenciar algumas vozes internas 
para que, de fato, possamos ouvir com profundidade. São três vozes: 

(1) a Voz do Julgamento; (2) a Voz do Cinismo; (3) e a Voz do Medo. 
Um exemplo pode esclarecer, se pensarmos na prefeitura como 
uma ouvinte que deve escutar a sociedade. Se ela não desligar a voz 
do julgamento, poderá condenar munícipes como culpados antes 
de lhes dar a chance de pronunciar-se. A voz do cinismo poderá 
fazer com que o prefeito deixe de fora aqueles que não são seus 
correligionários políticos. A voz do medo poderá fazer com que o 
chefe do executivo não ouse promover uma mudança importante 
solicitada pela sociedade.

Quanto aos quatro níveis de escuta, o primeiro é aquele em que 
simplesmente o fazemos pela cortesia; em que parecemos, ao longo 
da escuta, somente ouvir o que já sabemos; que estamos recuperan-
do, baixando informações. O nível 2, chamado de factual, é aquele 
em que focamos no objeto. É entendido como o modo base. 
Quando o ouvinte atinge o nível 3, estabelece-se um certo diálogo e 
há empatia. No nível 4, difícil de ser atingido, o ouvinte percebe o 
campo e o faz com a inteligência do coração$). 

Ouvir nesse nível proporciona aprendizados supremos. No 
campo das políticas públicas, essa habilidade permite colocar o ser 
humano em primeiro lugar$*. O processo da escuta torna-se, então, 
o marco inicial para que, de fato, haja uma movimentação em 
relação ao ser humano e o institucional.

Pensando na prefeitura como instituição, o saber ouvir se dá em 
formatos diferentes. O prefeito aprender a ouvir seus pares, dentro e 
fora da prefeitura, e a instituição dirigida pelo chefe do executivo a 
ouvir os munícipes. 

2. Ofertar espaços de falas
Após o aprimoramento dos níveis de escuta, é preciso ofertar 

mecanismos de participação para que as falas ocorram. Nesse caso, 
uma cidade que deseja colocar o ser humano em primeiro lugar 
precisa propiciar os mecanismos por meio da criação de conselhos, 

realização de fóruns e audiências públicas, mas que sejam verda-
deiramente democráticos, pois, com o tempo, muitos aprenderam 
a registrar o evento e não operacionalizar a escuta democrática, 
nem absorver as contribuições. Quando não, quali"caram-se no 
processo de participação organizada pelos próprios pares. Algu-
mas instituições criaram suas ouvidorias, mas sem comprometi-
mento. Às vezes, por falta mesmo de habilidade de escuta.  

Para organizar esse mecanismo, considerando o caminho em 
direção à Cidade Humana e a colocação do ser humano em primeiro 
lugar, é oportuna a defesa de uma estratégia necessária e importante.

Historicamente, no Brasil é conhecido que, a cada quatro anos, 
no momento das eleições municipais, os candidatos se organizam e 
apresentam planos de governos para serem avaliados. Não faz parte 
da cultura brasileira o debate de propostas. Dessa forma, esses 
documentos, importantes para o estágio da democracia e cidadania 
ativa, "cam acanhados. Uma Cidade que deseja ser Humana deve 
desconstruir esse modelo de política a favor de outro mecanismo 
coletivo. A cidade deve ter o seu plano de gestão e os candidatos 
devem se comprometer com os itens anunciados. 

Além de "delizar o que a sociedade local deseja para o 
município, cria também uma proposta de aferição, pois será possível 
medir quanto o prefeito eleito avançou na proposta apresentada. 
Todos os candidatos debaterão os mesmos temas já debatidos ante-
riormente pelos munícipes da cidade. 

Para colocar em prática esse modelo de gestão, é preciso muito 
comprometimento do chefe do executivo em permitir e fomentar, 
ao longo do seu mandato, a criação desse importante documento. 
Vaidades, cinismos e medo podem corroer a iniciativa, mas ela é 
fundamental para que os seis passos rumo à Cidade Humana se 
consolidem. 

3. Mudar o processo de produção
Dentro do processo de produção, segue estabelecido que a 

fonte produtora ocupa o primeiro lugar. O ser humano, importante 
como recurso, não protagoniza as relações e, nesse caso, será 
necessário interromper as redes de conversações que validam essa 
prática social. É necessário o debate sobre o tema, em especial, no 
momento de elaboração do projeto de desenvolvimento de uma 
cidade, considerando, inclusive, a possibilidade do não crescimento.

Abrir oportunidades de reorganização do campo do trabalho 
com a possibilidade da inversão dos protagonismos é uma deman-
da sem negociação para a Cidade que se deseja Humana. Organizar 
as horas livres; quali"car o tempo ocioso; permitir o ócio criativo, a 
socialização, a vida em comunidade, são demandas que precisam 
constar do debate político e da pauta dos municípios. 

Essa aceitação exigirá uma releitura da oferta cultural e de lazer. 
Trata-se de uma nova concepção da vida nas cidades. Ainda que seja 
necessária a revisão do conceito de crescimento econômico, ou 
desenvolvimento, como recomenda Edgard Morin, e que será 
melhor trabalhado no passo quatro. Neste momento histórico, 
ainda há pertinência, mesmo que restrita, para revisar essa organi-
zação societal. Se não for promovida, em muito breve não será mais 
possível, considerando a falta de componentes sociais adequados. 

Mudar o processo de produção exige quebrar uma rede de 
conversação consolidada. O que só se dará com substituições. Mais, 
sobre o tema, no passo cinco, sobre a Economia Cocriadora, que 
sustenta uma proposta capaz de apresentar novas ofertas.

4. Cuidar da primeira infância
Depois de tantos anos fazendo do mesmo jeito, mudar uma 

rede de conversação exige um vínculo direto com o surgimento das 
novas gerações. É preciso acertar na educação das crianças para que 
se possa imaginar a mudança desejada. A maneira como vem sendo 
feito, simplesmente oprime os jovens, que são responsabilizados 
pelo futuro, sem que tenham sido devidamente preparados, ao 

longo de suas infâncias.
Uma Cidade Humana que coloca o ser humano em primeiro 

lugar oferece, aos seus munícipes, atendimento de qualidade a 
100% de suas crianças. Desde os primeiros anos, até o "m do proces-
so escolar. Defendemos que a educação deseja oferecida em múltip-
las formas, concebendo a possibilidade de que a formação ocorra 
em muitos lugares, mas, no campo da primeira infância, visando à 
alteração da cultura, por meio do rompimento de uma rede de 
conversação obsoleta, sempre será necessário o comprometimento 
prioritário. O modelo de educação, ou prática educacional sugerido, 
é todo pautado no ensinar a amar.

.

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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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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 
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respondida. Entretanto, para acompanhamento do leitor, é funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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’ 
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riqueza em parceria com a ampliação vergonhosa da miséria. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

62   
indivíduos 

US$ 542
MILHÕES

US$ 1
TRILHÃO

1% 50% $ 3

Tem a mesma riqueza 
que os 3,6 blhões de 

indivíduos mais 
pobres do mundo.

O valor do aumento 
da riqueza dos 62 

indivíduos mais ricos 
desde 2010.

A queda na riqueza 
dos 3,6 bilhões de 

pessoas mais pobres 
desde 2010. 

Desde 2000, a metade 
da população mais 

pobre do mundo vem 
recebendo somente 
1% do aumento da 

riqueza global,

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

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

Infográ"co 1

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 ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   



58

Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

O conceito de cidadão cocriador surgiu na pauta de pesquisa do 
IPCCIC como primeira demanda, resultado de uma série de entrevis-
tas, durante uma atividade de escuta#. 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 re!exões, 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 funda-
mental 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 deter-
minados campos da macropolítica, nos últimos anos, extrapolou 
esse espaço, ganhando acento nas conversas de bar, nos diagnósti-
cos dos jornais televisivos, além de ser pivô de desinteligências famil-
iares, via aplicativos de celular. 

Em sua concepção jurídica$, 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 política%, 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 

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 cidada-
nia, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho& a"rma 
que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente de"nido.

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, inicia-
do 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 Marile-
na Chauí' já apontaram que esse modelo neoliberal de globalização 
tende a encolher o espaço público, na medida em que progressiva-
mente 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 construin-
do 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. 

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   

Os municípios brasileiros, particularmente os de pequeno porte, 
vivem momentos de profundas transformações em seu modo de 
vida. A insegurança bateu à porta da frente, subindo os muros, 
trancando os portões e tornando os antigos vizinhos em estranhos. 
Paralelamente, as antigas pro"ssões estão desaparecendo e dando 
lugar a outras, que são pouco conhecidas. As festas religiosas 
minguaram, deixando de representar momentos importantes de 
encontro e integração. Os muros dos condomínios começam a domi-
nar a paisagem. As praças e os lugares públicos, aos poucos, perdem 
a função de lugar de proximidade, onde antes as pessoas podiam 
construir relações e estabelecer trocas. 

En"m, os municípios de pequeno e médio portes vivenciam 
mudanças pelas quais já passaram os grandes centros. As relações 
humanas e a participação da população na vida da comunidade 
passam por uma desumanização, marcadas pela falta de cidadania 
ativa, de sentimento de vizinhança e de sentido de comunidade.

Ao convidar o leitor para que “Seja Comunidade”, não propomos 
um retorno saudoso às velhas comunidades de outrora, quando as 
pessoas se sentavam na calçada, trocavam xícaras de açúcar e "rma-
vam contratos com o "o do bigode. Nem conclamamos a construção 
utópica de comunidades idílicas, que só existem em histórias para 
dormir, ou em nossos sonhos, nas quais todos cantam e dançam 
felizes e sem preocupação. Nossa proposta vai, justamente, no senti-
do contrário. 

Estamos propondo uma avaliação da realidade e a construção, a 
partir dela, de um futuro possível, com ênfase na felicidade integral 
do cidadão e no relacionamento humano. Sugerimos o caminho da 
participação comunitária, por meio da priorização do ser humano e 
da micropolítica, não se restringindo às iniciativas esporádicas em 
alguns órgãos e instituições de representação#. 

O convite é para desenvolver o sentido de comunidade, por 
meio de uma jornada compartilhada, que demanda tempo, espaço, 

investimento e responsabilidade pessoal e do grupo, a que chama-
mos, como já dito, de cocriação. 

Voltar ao conceito, explicitado no passo dois, é necessário, 
considerando as conexões propostas entre a de"nição de cocriação e 
o sentido de comunidade.  Do ponto de vista individual, a cocriação 
vai além da cidadania clássica, que envolve o exercício de direitos e 
deveres. Ao nos tornarmos cocriadores, deixamos de ser meros 
usuários das cidades, cuja atitude é  de um cliente que “consome” seu 
município, e passamos a nos comportar como artí"ces, nos apropri-
ando do espaço, imprimindo a ele um signi"cado. Esse tipo de 
cidadania pede envolvimento, solidariedade, colaboração e, no 
"nal, gera pertencimento$.

Na perspectiva do planejamento e da gestão das cidades, isso 
signi"ca olhar para dentro de cada localidade e propor um desen-
volvimento balizado em suas potencialidades, nos recursos e nas 
referências culturais de cada lugar, conduzidos com a "nalidade de 
promover o bem-estar coletivo.

Sabemos que um dos desa"os para o desenvolvimento dos 
municípios é a promoção de estratégias que valorizem o capital 
social de seus habitantes, caracterizado pelas capacidades individu-
al e coletiva de interagir, colaborar, cooperar, con"ar e se associar. 
Contudo, defendemos, como  um dos caminhos para enfrentar esse 
desa"o, a formação de competências que abarquem um conjunto 
de habilidades associadas ao saber conviver em grupo; saber 
estabelecer relações sociais duradouras; e, principalmente, saber 
pensar, planejar e agir como membro de uma comunidade.

Para todos aqueles que decidiram seguir uma jornada com-
partilhada com outros seres humanos, vivendo ou trabalhando em 
grupo, ou fazendo a gestão de municípios, apresentamos como 
contribuição três diretrizes: (1) a adoção da escuta transformado-
ra, como condição para formar a identidade de lugar; (2) o fomen-
to à proximidade, por meio do desenvolvimento do sentido de 

vizinhança; (3) a construção de um sentido de comunidade, pautado 
na cooperação. Se forem sistematicamente desenvolvidas com 
grupos-chave dos municípios, essas três diretrizes podem melhorar o 
diálogo entre o poder público e a sociedade civil; ativar a participação 
e o envolvimento da população com os problemas da cidade, levan-
do  melhoria para a qualidade de vida e o bem-estar da coletividade.

Escuta transformadora: meio para o 
fortalecimento da identidade de lugar

“Meu quintal é maior do que o mundo”, a"rmou o poeta Manoel 
de Barros. Porque ele é o nosso lugar. Porque nele há o que toca meu 
coração. Ele pode ser, ou não, um espaço geogra"camente delimita-
do, com cercas ou divisões político-administrativas, mas uma coisa é 
certa: ele faz sentido para quem o habita. 

Com o nosso lugar, temos uma ligação vivenciada no cotidiano, 
fruto das nossas relações com os outros, o tempo e o espaço%. Senti-
mos que a ele pertencemos e que ele nos pertence, mesmo que dele 
nós não tenhamos a posse legal. Esse sentimento de pertença é 
parte fundamental da construção da identidade de lugar, que se 
estabelece como elemento essencial do nosso convite: Seja Comuni-
dade. Ao analisar os laços de pertencimento de uma comunidade 
com vistas ao planejamento de políticas públicas, consideramos 
importante levar em conta alguns princípios&. 

(1) Continuidade. Esse princípio de"ne o vínculo entre a 
manutenção do espaço e a do próprio indivíduo. As memórias de 
lugares que foram importantes para a formação da nossa identidade 
individual, e que fazem parte da nossa vida, tem signi"cado emocio-
nal e atuam como referência para ações e experiências com os 
espaços que habitamos no presente. Ao encontrar características 
espaciais com as quais nos identi"camos, geramos uma sensação de 
continuidade, capaz de suportar lastros emocionais que auxiliam na 
apropriação dos espaços.  

(2) Distinção. Modos de vida diferentes de"nem formas diver-
sas de se relacionar com os espaços. Por exemplo, “habitantes do 
campo” e “habitantes da cidade” se distinguem, entre outros aspectos, 
pela maneira como se apropriam do lugar onde vivem. Outro  exem-
plo é o das pessoas que são nativas de um ambiente com um 
modo de vida especí"co que, ao se deslocar para outro espaço, marca-
do por referências culturais distintas e relações sociais diferentes, 
passam, necessariamente, por adaptações profundas.

(3) Autoestima. Todo sujeito produz avaliações sobre si mesmo 
e sobre os grupos aos quais pertence. No caso das cidades, essa 
avaliação é in!uenciada por vários fatores, entre eles, o prestígio do 
lugar onde vive, a percepção por parte do munícipe sobre a oferta de 
serviços, infraestrutura, qualidade de vida, etc. Fatores como falta de 
espaços de lazer, di"culdade de acesso à cultura, educação, trabalho 
e o baixo investimento na estética urbana, compõem elementos do 
ambiente que podem in!uenciar no sentimento de estima por si 
mesmo e pelo próprio meio.

(4) Auto-e!cácia. Diretamente relacionado à autocon"ança, 
esse princípio descreve a crença que uma pessoa tem na sua capaci-
dade de resolver um problema ou executar uma tarefa. Quanto mais 
facilitador for o ambiente, favorecendo as atividades cotidianas do 
indivíduo, mais se mantém o sentimento de auto-e"cácia.

Vejam que, quando falamos de lugar, estamos tratando de uma 
base territorial sobre a qual se assentam as inter-relações pessoais, 
evidenciando os signi"cados e o papel emocional. O lugar sempre é 
palco de representações, de sentidos e práticas, que são a essência 
da sua singularidade. Mais do que um suporte para as ações 
humanas, é o espaço de convivência humana, cujas características 
próprias, potenciais e limitações, podem favorecer ou estabelecer 
entraves ao seu desenvolvimento. Sua força positiva está no 
território compartilhado e no nível de apropriação por seus habi-
tantes. A percepção clara da identidade de lugar e os processos de 

apropriação dos espaços geram condições para que a sua gestão 
seja efetiva e torne-se mais e"caz em resolver problemas habituais 
enfrentados pelas cidades contemporâneas.

Isso signi"ca dizer que a identidade de lugar não é cristalizada, 
ao contrário, é dinâmica e altera-se ao longo do tempo e com as 
transformações socioculturais. É fruto de um processo de apro-
priação contínuo dos espaços, que pode ocorrer, de maneira geral, 
de duas formas: pela ação-transformação ou por identi"cação'. 

No caso da ação-transformação, a apropriação dos espaços 
ocorre por meio do envolvimento intencional do sujeito com o 
entorno, ou seja, é resultado da intenção e vontade dos indivíduos. 
Um bom exemplo é quando ocorre o envolvimento ativo da popu-
lação de um bairro na solução de um problema que afeta a todos. 
Para isso, os indivíduos juntam-se para discutir planos, propor refor-
mas e dialogar com o poder público, estabelecendo uma articulação 
que gera compartilhamento e cria vínculos de coletividade(.

Quanto à segunda forma de apropriação, em maior ou em menor 
grau, nós atuamos produzindo sentidos, por meio da interação que, 
ao longo do tempo, contribui para que ocorra a identi"cação entre o 
sujeito (ou o grupo) e o local que habita. Nesse caso, o processo é 
simbólico, fruto de práticas cotidianas. 

Encontramos aí os caminhos da apropriação, por meio do qual o 
sujeito se projeta no espaço e se apega a ele, ao mesmo tempo, o 
introjeta, transformando-o em um prolongamento de sua pessoa, da 
sua identidade, criando um lugar particularmente seu). 

Pensando o espaço como produto e produtor das relações 
sociais, a ação faz dele, antes um vazio sem sentido, algo com signi"-
cado para o indivíduo e para o grupo ao qual pertence: a comuni-
dade*. Se o indivíduo não participa ativamente da organização do 
local onde vive, se não atua como seu cocriador, a apropriação não 
ocorre, enfraquecendo o sentimento de pertença. 

Para a construção dos sentidos e a efetivação de relações emocionais 

entre o sujeito e o espaço, é preciso tempo para construí-las e 
estabelecer laços. Entretanto, em muitas situações, o tempo também 
é responsável pela ação inversa, resultando no afrouxamento dos 
laços entre o cidadão e determinados lugares.

Como exemplo, podemos lembrar as praças, que sempre 
tiveram um papel de protagonismo na história das cidades. A Ágora, 
na Grécia Antiga, era o centro dinâmico da cidade; um local para 
encontros, convivência, discussão sobre política, leis, sociedade e 
para fazer trocas. No período do Império Romano, esse espaço deu 
origem ao Fórum Romano que, posteriormente, orientou as praças 
nas cidades latinas e por toda a Europa. 

A Revolução Industrial iniciou uma mudança na con"guração 
desses espaços, gerando uma in!exão no sentido da vida pública. 
As ruas e praças deixaram de ser sinônimo de espaço público e 
novos locais privados se tornaram uma alternativa de lazer, como os 
teatros, boulevares, cafés e bares. Se, antes, as praças tinham a 
função de centro vital da cidade, no século XX, passaram a ser uma 
composição de complexo viário, tornando-se um entroncamento, 
uma rotatória, um lugar de passagem, em referência ao não lugar 
proposto por Marc Augé, sem a ligação emocional que caracteriza 
os laços de pertencimento,. 

Para que a população possa se apropriar novamente de espaços 
como as praças, ou de novos espaços, gerando identi"cação, é preci-
so que haja efetiva interação entre homem e meio. Esse processo 
ocorre em diferentes níveis de intensidade#+, podendo ser espontâ-
neo ou induzido por meio de políticas públicas especí"cas de incen-
tivo à apropriação da cidade por seus habitantes.

O primeiro nível de apropriação ocorre com a observação, mais 
particularmente com o olhar. Por meio dele, nos colocamos em conta-
to com as coisas, tornando-as conhecidas, gerando no observador um 
sentimento de familiaridade em relação ao que é observado. 

O olho busca e focaliza automaticamente um objeto de interesse, 

por meio de um sistema que refrata a luz e garante uma análise do 
ambiente à distância. Ao ver, obtemos informações sensoriais 
visuais. Todavia, quando esse conteúdo é reconhecido e compreen-
dido, ocorre o que chamamos de percepção, que garante a nossa 
interação com o mundo externo. Com a observação, podemos 
descrever objetos e pessoas, permitindo que sejam identi"cados 
pela diferenciação. A percepção torna-se, então, o fator constitutivo 
do eu pelo contato com o outro.

O olhar deliberado, organizado e sistemático## torna-se uma 
ferramenta fundamental de sensibilização e aprendizado daquele 
que vê, em relação ao que é visto. No campo da educação ambiental, 
por exemplo, as experiências com a observação de aves têm indica-
do que essa prática, em qualquer faixa etária, gera um vínculo afeti-
vo, princípio básico de uma educação transformadora e voltada para 
a consolidação do respeito ao meio ambiente#$. 

A observação também é importante, como primeira fase dos 
projetos de educação patrimonial. Podem ser realizadas atividades 
de percepção visual/sensorial, por meio de manipulação, experimen-
tação, medição, anotação, comparação, dedução, entre outras práti-
cas. Isso leva o observador a desenvolver um relacionamento com o 
bem cultural, dando a ele signi"cado, aumentando o grau de apro-
priação e envolvimento dos participantes com o patrimônio#%. Esse 
mesmo procedimento pode ser aplicado para gerar pertencimento 
às cidades.

Outro nível importante da observação é a escuta#&, caracterizada 
por um processo de tomada de consciência do que está à nossa 
volta. Dois exemplos, a partir das vivências do grupo, podem elucidar 
a aplicação do conceito.

Quatro dos pesquisadores foram convidados a explanar sobre a 
Teoria U e os níveis de escutas para um grupo de agentes sociais, na 
cidade de Jardinópolis/SP, em 2016. Era uma das primeiras experiên-
cias do IPCCIC em propagar externamente seus referenciais. Havia 

incerteza sobre a possibilidade de compreensão dos diferentes 
níveis de escuta, considerando a sutileza entre um e outro e o curto 
tempo de explanação. 

Como parte das atividades, a equipe propôs uma dinâmica. Os 
participantes tiveram que encenar uma situação em que aqueles 
diversos níveis de escuta estivessem presentes em situações que 
exigissem o diálogo entre a sociedade civil e o poder público. As 
esquetes apresentadas, foram tão pertinentes, que deixaram a certe-
za não só do entendimento sobre o que o grupo propunha, como a 
relação comum que os diferentes níveis tinham com a realidade 
daqueles participantes.    

O segundo exemplo resulta de uma pesquisa efetuada com 
comunidades de habitação precária em 2018. O grupo foi a campo 
com o pressuposto de que o problema evidente daquelas famílias 
eram suas casas precárias, muitas erguidas sobre sobras de madeira, 
tijolos disformes ou mesmo ocupando improvisadamente vagões de 
trem. Ao promover a escuta empática, para além das estatísticas, 
concluiu-se que a maioria estava contente com a própria moradia. 
Ao longo das conversas, eles falavam orgulhosos do trabalho coleti-
vo de construção dos barracos. A insatisfação era com a falta de 
direito à cidade, traduzido, nesse caso, por políticas públicas de 
acesso à infraestrutura, ao transporte coletivo, à educação e ao 
saneamento básico. 

Quali"car a escuta signi"ca, portanto, partir de níveis simples de 
percepção até chegarmos a um estado de atenção plena. Embora, no 
passo um, já tenhamos abordado os níveis de escuta, retomamos o 
tema. Propomos quatro níveis de escuta, que geram diferentes 
profundidades de interação com o meio e as pessoas à nossa volta:

(1) Escuta recuperadora – mente, coração e vontade fechados.
Quando ainda estamos com o nosso “copo cheio”, captamos o 

mundo por meio das nossas lentes, que foram moldadas por várias 
camadas de crenças, valores, julgamentos e conhecimentos que 

adquirimos ao longo da nossa vida. Esse “pacote” torna-se a nossa 
“verdade”, uma referência para ler e compreender o mundo, num 
processo de"nido como enculturação. Por outro lado, também pode 
nos tornar cegos e surdos para aquilo que emerge de uma “verdade”, 
de um “pacote” diferente do nosso. 

Pensemos sobre isso a partir da questão da “social media bubble” 
ou "ltros-bolha das mídias sociais. Certa vez, uma amiga disse: “Eu 
curto várias páginas de notícias e só leio as reportagens indicadas no 
meu feed”. Assim muitos também têm feito, na atualidade, portanto, 
não é nenhuma novidade. O que a maioria não se dá conta é que algo-
ritmos "ltram as informações sobre nós na Internet, criando um per"l. 
A partir daí, são formadas bolhas de grupos ideologicamente distintos. 

Em outras palavras, passamos a ver nas redes sociais apenas o 
que gostamos e coisas com as quais concordamos, criando a ilusão de 
que todos pensam como nós. Prisioneiros de uma ilusão planejada, 
não percebemos que, aos poucos, perdemos o contato com opiniões 
e pessoas diferentes. Sem a observação do que é diverso, sem o 
contato com o outro, o diálogo desaparece e é substituído por 
certezas retroalimentadas em monólogos travestidos de debates. Ao 
nosso pensamento pasteurizado, passam a importar apenas as 
virtudes e verdades dos parceiros da nossa “bolha de conforto”. Sem 
perceber, nos tornamos intolerantes, acreditando que outras opiniões 
são mentiras, porque não estão de acordo com as nossas.

Esse é apenas um exemplo de como podemos, com o tempo, 
por falta de observação do que é diferente, "carmos presos a 
padrões obsoletos, cristalizando velhas opiniões e modos de ser, 
por meio da retroalimentação. Nesse nível de escuta, as trocas, 
transformações e o aprendizado são super"ciais ou quase nulos. É 
como se estivéssemos dentro de uma sala, com as janelas e portas 
fechadas, enquanto um grupo de pessoas conversa na rua. Chega 
até nós um burburinho, mas não absorvemos nada, porque estamos 
com a mente, o coração e a vontade fechados para o novo.

Para escaparmos à armadilha de “escutar sem dar ouvidos”, 
precisamos primeiramente fazer a recuperação desses padrões e 
valores cristalizados e naturalizados em nossa conduta diária. Isso 
signi"ca criar condições para novos aprendizados, jogando luz em 
nós mesmos, em nossas certezas, aprofundando o autoconheci-
mento e o nível de consciência sobre a existência do motor oculto 
que move nossos pensamentos, palavras e ações.

(2) Escuta factual – mente aberta.
No segundo nível de escuta, já somos capazes de captar com 

clareza as informações vindas do mundo externo; estamos com a 
mente aberta para novos dados e perceber as contradições que 
despertam questionamentos sobre o nosso “pacote”, suscitando 
novos conhecimentos. Esse é o nível mais utilizado pela ciência. A 
partir de uma tese, identi"camos a antítese e construímos a síntese. 

No entanto, é preciso tomar cuidado para que esse processo 
seja genuíno e realmente estejamos com a mente aberta para o 
novo. O alerta advém do fato de que nem sempre estamos prontos 
para abrir mão do passado, das nossas certezas e verdades. Sem o 
preparo devido, essa seleção de fatos resulta de escolhas que se 
prestam apenas para con"rmar as nossas próprias teses e não para 
transformar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Se isso ocorrer, 
é porque ainda estamos sentados naquela sala, mas já abrimos a 
janela para ouvir o burburinho lá fora, contudo, ainda escolhemos 
ouvir apenas o que nos interessa. Por isso, é importante que o 
primeiro nível de escuta, a recuperação, seja bem-feita. Que esteja-
mos certos dos pontos cegos que in!uenciam nossas escolhas sem 
que percebamos.

(3) Empática 
Representa o terceiro nível de aprofundamento da escuta. 

Quando conseguimos escutar empaticamente, isso signi"ca que, 
além da mente, também fomos capazes de abrir nosso coração, 
colocando nossa atenção na verdadeira intenção de ouvir e entender 

o outro. Totalmente no presente, estamos no Agora. Nossa atenção é 
plena.

Para uma escuta nesse nível, precisamos de habilidades de 
comunicação baseadas na qualidade dos relacionamentos interpes-
soais e na formação de vínculos afetivos. Como detentores da facul-
dade de compreender emocionalmente as pessoas e o lugar onde 
vivemos, nos tornamos capazes de nos colocarmos no lugar do 
outro, evitando estranhamentos letais por meio do diálogo honesto.  

Isto já vem sendo praticado no campo da educação, onde estu-
dos revelam que a inserção de práticas educativas positivas e que 
provocam empatia, desde a infância, diminuem os níveis de violên-
cia e melhoram o aprendizado#'. 

A empatia é capaz de suscitar compaixão e generosidade. Basta 
ver a mobilização que ocorre depois de um desastre natural. O tsuna-
mi, na Ásia; a fome, na África; o terremoto, no Haiti. Milhões de 
pessoas no mundo todo se mobilizaram para ajudar as vítimas.

Para Jamil Zaki#(, empatia signi"ca compartilhamento e com-
preensão da emoção dos outros. Somos uma espécie social, 
motivada a fazer parte de um grupo e compartilhar um senso de 
identidade. Temos a tendência a agir em conformidade com a maio-
ria, evidenciando que, como grupo, queremos compartilhar. Uma 
prova é que pessoas que já foram bene"ciadas por doações, normal-
mente, tornam-se mais empáticas e capazes de repassar a generosi-
dade, criando uma rede de boas ações. Ao contrário do que indica o 
senso comum, a ciência aponta que somos propensos à cooperação 
e a ter empatia. Principalmente quando vivemos em comunidades 
que valorizem esses comportamentos como norma social. Com 
frequência, são lugares onde há proximidade entre os moradores, 
com mais conexões e interdependência. Isso ocorre mesmo hoje, no 
mundo contemporâneo, que está marcado por crescente onda de 
ódio, desconexão e isolamento, em que parece cada vez mais difícil 
ter empatia.

A escuta empática é capaz de ativar esse “contágio positivo”. O 
treinamento desse nível de observação pode ocorrer das mais diver-
sas formas: leitura de obras literárias, apreciação de obras de arte, 
teatro, música, interações sociais e trabalho voluntário são alguns 
exemplos já comprovadamente exitosos em programas de escolas. 

No que tange às políticas públicas, a cultura e a educação são 
poderosas, nesse sentido. Medellin, na Colômbia, reduziu em 95% o 
índice de violência, se comparado há 20 anos, a partir do investimen-
to nesses setores. A estratégia foi a criação de equipamentos 
culturais, como bibliotecas parque, em comunidades do município 
com menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH), maior 
demogra"a e expressivo histórico de violência. Esses lugares 
passaram a funcionar como pontos de transformação e fortaleci-
mento das comunidades locais. 

Em Londres, o Empathy Museum tem proposto uma série de 
projetos artísticos dedicados a ajudar as pessoas a olhar o mundo 
com o enfoque dos outros. Com foco na narrativa e no diálogo, o 
museu tem explorado como a empatia pode transformar nossos 
relacionamentos pessoais e nos ajudar a enfrentar desa"os globais. 
como preconceito, con!ito e desigualdade.

Em 2018, em parceria com o Intermuseus, foi realizada, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a exposição Caminhando em 
seus Sapatos, com curadoria do "lósofo Roman Krznaric. Os 
visitantes eram convidados a ouvir histórias reais e “calçar” os sapatos 
do dono da história#). As experiências provocaram risos, choro e um 
“espelhamento” entre as histórias escutadas e as vivências pessoais 
daqueles que interagiram com a exposição. 

Em novembro de 2018, aplicamos uma técnica de diálogo 
empático com um grupo de 12 pessoas, que realizava um curso de 
autoconhecimento e desenvolvimento dos sentimentos. Embora se 
reunissem sistematicamente por uma hora e meia, toda semana, por 
três anos, pouco se conheciam. A prática consistiu em formar duplas 

que deveriam caminhar pelo ambiente conversando por seis minu-
tos. Nos primeiros três minutos, um membro da dupla deveria falar 
sobre a sua infância, sobre os momentos mais signi"cativos da sua 
vida, que promoveram marcante transformação pessoal. 

O enfoque deveria ser sentimentos e emoções vivenciados nos 
acontecimentos relatados. Enquanto isso, cabia àquele que escutava 
manter constantemente o contato visual com o seu interlocutor, não 
interrompendo o relato e evitando emitir sons e gestos de 
concordância ou discordância. Depois de três minutos, a dupla inver-
tia os papéis. 

Ao "nal, todas as duplas a"rmaram que descobriram neces-
sidades e sentimentos em comum com o parceiro de exercício. 
Relataram também que, embora convivessem em um curso para 
desenvolver sentimentos e empatia, conheciam muito pouco os 
sentimentos do colega. Ficou claro, com essa experiência de 
escuta transformadora, que o compartilhamento gera con"ança, 
estreita o relacionamento entre os participantes e aumenta a 
capacidade de compreensão mútua, por meio da empatia, iden-
ti"cação e projeção. Isso ocorre de maneira “sempre intersubjeti-
va, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade”#*. 
Ao compreender verdadeiramente o outro, somos capazes de 
lutar contra o ódio e a exclusão, porque abandonamos a surdez 
típica dos posicionamentos enraizados e cristalizados.

Outro aspecto é que a escuta empática tem grande potencial 
para gerar identi"cação entre quem ouve e quem é ouvido, porque 
nos permite constatar que, independentemente das nossas 
diferenças, temos as mesmas necessidades de segurança e satisfação 
das nossas carências. Ao encontrarmos nossas necessidades 
comuns, podemos estabelecer uma comunicação não violenta. 

Ana Lúcia Giradi Ribeiro da Rocha, enfermeira, resumiu o que 
signi"cou para ela participar da atividade de diálogo empático: 

“Em uma época, como a atual, onde a necessidade de se falar 

sobre os próprios sentimentos está tão necessária, e onde ter quem 
nos ouça está tão escasso, a atividade de Escuta, sem dúvida é uma 
grande oportunidade de aprendizado e crescimento emocional, 
tanto para aquele que precisa de CORAGEM para falar de si, quanto 
para aquele que se dispôs a ouvir, como os OUVIDOS DE OUVIR, de 
alma para alma”.

(4) Escuta transformadora.
Na escuta transformadora, ou gerativa, estamos prontos a escol-

her o que queremos deixar para trás do nosso “pacote”; questões que 
limitam nossas ações, permitindo que emerjam soluções criativas 
para nossa vida e para a comunidade. Estamos prontos para olhar 
para o futuro, desenvolvendo a criatividade coletiva. Para isso, deve-
mos ser capazes de abandonar, mesmo que parcialmente, nossa 
atitude egocêntrica, estando prontos para adotar um comportamen-
to ecocêntrico, agindo a partir do todo. Esse é o momento para cocri-
ar o espaço em que vivemos, tornando-o um lugar que faz sentido 
para nós. Com a mente e o coração abertos, também somos capazes 
de abrir nossa vontade para agir em prol da ativação das nossas 
potencialidades. Nessa fase, nos colocamos dispostos a ouvir o outro 
e nos transformar.

É um processo criativo resultante de um mergulho profundo em 
nossas memórias individual e coletiva, no qual encontramos infor-
mações e experiências geradoras de novos conhecimentos. Nesse 
mergulho no outro e em nós mesmos, fazemos conexões, desperta-
mos recordações. nos ligando à nossa própria essência. Quanto mais 
fundo vamos, mais somos capazes de acessar sentimentos, 
sensações e termos percepções do mundo, emergindo com o que é 
necessário para tornar a nossa existência signi"cativa e feliz.

Recuperamos e tomamos consciência das nossas crenças e 
valores. Fomos capazes de observar de maneira factual e seletiva nossa 
realidade. Abrimo-nos para criar relações de empatia com os outros e 
com o lugar em que vivemos. No nível da escuta transformadora, 

chegou o momento de olharmos para o futuro. Nessa fase, estamos 
prontos para assumir a condição de cocriadores, num nível mais 
profundo de apropriação do mundo. Isso se traduz pela participação 
ativa na organização e transformação dos espaços sem sentido em 
espaços com identidade de lugar. 

Sabemos que não é uma proposta simples e que exige mudança 
de padrões de comportamento muito enraizados, e reconhecidos 
por redes de conversação#,. Contudo, sabemos que, quanto mais 
houver apropriação e identi"cação entre o indivíduo e seu entorno, 
maior a possibilidade de adotar um comportamento de preservação 
do ambiente e da própria humanidade. O fortalecimento da identi-
dade de lugar reforça o apego do indivíduo em relação ao entorno e 
estimula a ética do cuidado mútuo. Isto signi"ca que temos a 
tendência de preservar aquilo com o qual temos laços de afeto e que 
nos faz sentido$+. 

Nós, como sociedade, precisamos nos apropriar para sentir que 
somos parte de algo. Sentir que temos o domínio de um local, que 
podemos arrumá-lo, remodelá-lo, construir nele algo com o qual nos 
identi"camos. Precisamos disso para garantir nossa segurança emo-
cional. Necessitamos da identi"cação com territórios próprios para 
constituir nossa personalidade, estruturar conhecimentos e relações 
sociais saudáveis e duradouras.

O nível de apropriação do lugar está diretamente relacionado às 
atitudes do indivíduo em relação ao meio, às normas sociais, leis e 
questões político-administrativas$#. A"nal, o lugar é o campo da 
sociabilidade, das trocas, da generosidade. O contrário dele é a 
solidão e o vazio de signi"cado.

Nosso lugar pode ser uma rua, uma vizinhança, um bairro, uma 
cidade, um país ou o mundo inteiro. Não é o tamanho que o de"ne e 
sim quanto nos apropriamos dele; o nosso sentimento de pertença. 
Quanto ele é um elemento constitutivo daquilo que somos e do que 
nos torna reconhecidos pelos outros. É dele que recebemos a 

in!uência para aumentar nossa autoestima e estreitar nossas 
relações sociais. É nele que aprendemos a nos relacionar, desenvol-
vendo sentido de continuidade, de"nido pela manutenção do meio 
ambiente e da nossa própria vida. 

Sentido de vizinhança: 
a proximidade como proposta
Trataremos da importância da escuta empática e transformado-

ra para constituir a identidade de lugar, como forma de estabelecer 
um ambiente seguro, que favoreça a autoestima e a autoe"cácia dos 
habitantes. Entendemos que a proposta de “sermos comunidade” 
depende da postura proativa adotada para que nossas cidades 
deixem de ser espaços de solidão e tornem-se lugares com sentido.  

Para que isso ocorra, é necessário  efetivar um novo comporta-
mento, pautado em alguns parâmetros: ter presença na realidade 
do local onde vive, atuando como cocriador da comunidade, com a 
atenção plena não somente nas necessidades individuais, mas, 
também, nas necessidades do grupo; e estabelecer relações de 
vizinhança, pautadas na con"ança mútua e cooperação. Nesse 
último caso, a sociedade como um todo deve aprender com as 
relações de vizinhança mantidas em bairros pobres e frágeis, nos 
quais conviver com o vizinho tem papel fundamental na luta diária 
pela sobrevivência. É muito importante frisar que as relações de 
vizinhança "cam cada vez mais complicadas, na medida em que os 
vínculos passam a ser medidos pela descon"ança.

A perda de espaços de convívio coletivo e de lugares de proxi-
midade, que promoviam a interação e  construção de intimidade, 
entre as pessoas que habitam os centros urbanos, está se aceleran-
do, na medida em que aumenta o acúmulo de capital e ampliam-se 
as desigualdades sociais. 

Até a própria escola, que deveria ser o local de interação social, 
trocas e construção de relacionamentos pessoais sólidos, sofre com 

a hiperespecialização e o hiperindividualismo, provocando a perda 
das solidariedades e um consequente mal-estar do aluno, que "ca 
sem o lastro$$.

A explicação está em nosso estilo de vida, cada vez mais 
individualista, e na insegurança que permeia os espaços públicos. 
Esses e outros fatores levam ao enfraquecimento da “linha” que 
alinhava o tecido social. 

Os pontos de encontro, que antes eram comuns em nossos 
bairros, estão deixando de existir. Temos cada vez menos oportuni-
dades de interação e convivência, tão necessárias para a construção 
dos laços que consolidam a con"ança. 

Esses laços  caracterizam-se por um sentido de vizinhança base-
ado na proximidade, que é o suporte da sociabilidade e geradora da 
solidariedade e identidade. No lugar, ocorrem a cooperação e o 
con!ito, partes importantes da equação da convivência em grupo, 
da vida social em comum. São as chamadas vizinhanças vivas, 
grupos com sólida dinâmica social e cultural, em que encontramos 
diversidade de relações. Nesses ambientes, há um investimento 
emocional, com os habitantes promovendo a interação com o lugar, 
pela participação em eventos, vida política, brincadeiras, conversas 
de rua, etc. O vizinho não é um estranho, mas um participante ativo 
das nossas vidas.

O fortalecimento dessas relações conta com outros importantes 
elementos: a afetividade, evidenciada na união e no cuidado mútuo; 
o surgimento de lideranças locais; a existência de espaços recreati-
vos, áreas naturais e espaços abertos; o compartilhamento de inter-
esses; a participação voluntária na vida da comunidade; a troca de 
informações; as normas sociais percebidas e respeitadas; a segu-
rança emocional; o enraizamento. Essas são dimensões de apoio 
social para garantir a qualidade de vida no lugar onde habitamos$%.

Tudo começa com os nossos vizinhos, aqueles mais próximos de 
nós. Tem início com o cultivo de mais oportunidades de interação 

social e experiências comuns. Principia-se com a escolha, o investi-
mento e a responsabilidade pessoal com o coletivo. Não raro, são 
atitudes simples, como fornecer e obter ajuda dos outros membros 
da comunidade; olhar a casa do vizinho quando ele viaja. Em outros, 
exige participação assídua em associações e movimentos da rua, do 
bairro e da cidade.

Pode-se começar apenas com um sorriso espontâneo dirigido 
ao morador da casa ao lado, enquanto tiramos o carro da garagem. 
Abandonando a postura do “Eu contra Eles”, a descon"ança em 
relação ao outro, para adotar um comportamento mais solidário, em 
sintonia com o nosso sentir, consequência de um investimento emo-
cional que diminui a descon"ança e nos leva a uma postura mais 
colaborativa de “Nós com os Outros”.

Eu, os outros e o lugar: 
identidade e sentido de comunidade 
Acreditamos que vivenciar o entorno físico e o social é atitude 

essencial para a construção da nossa identidade. Signi"ca que a 
con"guração das nossas identidades pessoal e coletiva se vincula à 
constituição de uma identidade de lugar$&. O lugar, portanto, é parte 
importante daquilo que somos e de como os outros nos veem$'. 
Oscilando entre o particular e o coletivo, nossa identidade engloba, 
ao mesmo tempo, nossa singularidade e a forma como mantemos 
nossas relações sociais e nos identi"camos com territórios próprios$(.

Nossa identidade pessoal está em constante metamorfose. 
Como nossas identidades emergem do pertencimento a culturas 
familiares, pro"ssionais, étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, nacio-
nais, etc., somos afetados pelas rápidas mudanças do mundo 
contemporâneo. O que tem acontecido cada vez mais, em especial 
nos centros urbanos, é a perda do sentido estável em relação ao 
nosso lugar e a nós mesmos$).

Se o ditado “só sentimos falta de algo quando o perdemos” está 

correto, talvez a explicação para estarmos tão preocupados com 
questões relativas à identidade, memória, comunidade, seja justa-
mente porque essas experiências estão se transformando em dúvi-
das e incertezas. Discutir identidade nos dias atuais signi"ca re!etir 
sobre o colapso do estado de bem-estar social e o crescimento da 
sensação de insegurança$*.

Ao sermos concebidos, carregamos as nossas tendências, fruto de 
nossa herança hereditária. Ainda temos que nos relacionar com as 
expectativas dos que nos rodeiam e com as nossas próprias característi-
cas. Podemos dizer que ainda no útero materno já iniciamos o nosso 
processo de interação com o ambiente. 

Quando nascemos, geramos mudanças no ambiente, e seguimos 
transformando-o e sendo transformados por ele. Em movimento 
constante, imprimimos nossa maneira de ser, que já não é nossa 
apenas, mas constituída pelo exercício de alteridade que exercemos 
em nossas relações. 

Mas, a"nal, quem somos nós? Quem sou eu? 
Ao tentar responder à pergunta, nos indagamos sobre nossa 

identidade, e podemos dizer que nossa identidade pode ser a 
descrição apenas de um personagem: o "lho, o pai, o professor, o 
médico. Onde está o autor?$, O autor consiste-se a partir do outro e, 
como fenômeno social, a identidade sofre mudanças constantes. 

No momento em que vivenciamos, na sociedade, uma crise de 
valores, podemos ter di"culdades de responder às questões sobre a 
identidade. A di"culdade pode residir no próprio valor em vigência 
no grupo ao qual pertencemos. Podemos sofrer o efeito camaleão, 
ou seja, de acordo com o grupo, nos atribuímos atributos valorizados 
de forma diferente. 

Em um contexto de supervalorização do ter, em detrimento do 
ser, na maioria das vezes, nos apresentamos a partir do que aparen-
tamos e do poder que possuímos. Identi"car os valores que nos 
representam como seres humanos pode ser um exercício arriscado, 

ou mesmo difícil de acontecer, pois para tanto, necessitamos retor-
nar à pergunta: Quem sou eu?

Ao perguntar, nos remetemos a uma re!exão sobre nós 
mesmos, mas, no momento em que precisamos efetiva e urgente-
mente ser felizes, o outro é que permite a nossa identi"cação, é um 
meio para a nossa conquista, não mais um "m para eu ser. 

Assim, seguimos cegos, em um mundo repleto de estímulos 
que nos promete a felicidade e o bem-estar. Para muitos, essa 
caminhada pode gerar mal-estar e inquietações, e na tentativa de 
reconhecer quem é o autor do personagem que representamos, 
acabamos por “remar contra a maré”, em busca de nos reconhecer-
mos nos outros, para atingir o que é mais salutar para a nossa vida: o 
autoconhecimento.

Dispostos a obter o autoconhecimento, podemos vivenciar 
situações de intenso con!ito, pois nossas relações e os costumes, 
construídos a partir de características de liquidez, podem nos 
enclausurar em nós mesmos e, então,  chegarmos a ponto de acredi-
tar que podemos ser alguém autossustentável. Será possível?

Novamente encontramos um dilema: O autor do personagem 
precisa ser ele apesar de tudo, mas precisa do outro, ainda, para se 
constituir.  O que fazer? Entregar-se ao desespero, ou à desesperança, 
ao tédio e à apatia, pode ser o caminho mais fácil, mas menos proveito-
so e o mais perigoso, pois podemos cair na armadilha de desistir de 
sermos o autor e acabarmos como um objeto, ou um ser que foi. 

Abandonar a apatia e o tédio pode nos levar em busca do outro 
que nos faz reconhecer quem somos, mas também nos completa 
nos momentos de desesperança e esperança. Nesse momento, 
podemos, sim, acreditar que somos o autor e não apenas uma 
personagem. Recuperar o sentido que nos faz humanos, identi"can-
do o rumo de nossas vidas, nos leva a escolher viver e superar o sofri-
mento relacionado às necessidades básicas e existenciais%+. 

Em um mundo midiático, que se alimenta de notícias 

sensacionalistas, ao divulgar o que é mais perverso do ser humano, 
escolher o sentido da vida e procurá-lo na alteridade parece ser um 
imenso desa"o para as pessoas que almejam uma “vida plena desen-
tido, e querem cultivar tudo de melhor que existe dentro delas para 
maximizar as experiências de amor, trabalho e lazer”%#. 

A superação desse desa"o nos remete à ideia de resiliência, que 
implica um desenvolvimento positivo. O ser resiliente não somente 
supera, como também se constitui mais fortalecido individual ou 
coletivamente, fruto de suas conquistas nos processos de aprendiza-
gem e transformações pessoais e contextuais%$. 

Nesse momento, a noção de resiliência estreita os laços com o 
conceito de empoderamento, entendido como “processo de mobili-
zações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 
comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando 
sua autonomia”%%. Fortalecido, o ser humano se empodera, ou 
vice-versa.  Lechner, investigando o vínculo entre migração, resiliên-
cia e empoderamento, a partir de autorrelato de migrantes, aponta 
que a resiliência coletiva sinaliza o “poder” do contexto relacional 
para o empoderamento%&. 

Nesse movimento, compreendemos que somos uma comuni-
dade. Assim, retornamos ao grupo do qual viemos, fortalecidos para 
exercer a nossa autoria e propagar a necessidade de cada um ser o 
cocriador de sua história. 

Ao "nal, somos o resultado da soma do Eu, dos Outros e do 
Lugar, como elementos do que signi"ca fazer parte de algo. Essa é a 
chave para a compreensão do sentido de comunidade, entendido 
como a percepção do espaço como um componente afetivo, com-
preendido por dimensões  (Fig. 1) no campo do sentimento%'. 

1. Pertencimento
Essa dimensão garante um estatuto de membro, a sensação de fazer parte 

de um grupo caracterizado por certa identi"cação e no qual cada indivíduo 
deve fazer um investimento pessoal para permanecer pertencente. 

2. Con!ança. 
Desenvolvida com a construção de normas que garantem a 

ordem e a distribuição do poder, a con"ança é fundamental na 
formação de valores comuns. É constituída com o respeito às opin-
iões dos membros do grupo, para que o indivíduo tenha certeza de 
que exerce certa in!uência sobre o coletivo e, ao mesmo tempo, que 
o grupo tem in!uência sobre o individual.

3. Trocas
Objetivos, crenças e necessidades comuns são identi"cadas e 

passam a ser partilhadas, reforçando a integração e a coesão do grupo. 
Nesse processo de troca contínua, os indivíduos sentem que, mesmo 
parcialmente, suas necessidades e seus anseios estão sendo atendidos.

4. Memórias coletivas. 
Essa é a dimensão que constitui o espírito comunitário e possibilita 

o estabelecimento de ligações emocionais, que ocorrem com o compar-
tilhamento de experiências, originando valores e representações 
comuns. História, lugares e vivências são partilhados, construindo 
memórias coletivas que dão suporte às outras dimensões, formando um 
círculo contínuo que evita a cristalização do grupo e a sua estagnação.
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   

Os municípios brasileiros, particularmente os de pequeno porte, 
vivem momentos de profundas transformações em seu modo de 
vida. A insegurança bateu à porta da frente, subindo os muros, 
trancando os portões e tornando os antigos vizinhos em estranhos. 
Paralelamente, as antigas pro"ssões estão desaparecendo e dando 
lugar a outras, que são pouco conhecidas. As festas religiosas 
minguaram, deixando de representar momentos importantes de 
encontro e integração. Os muros dos condomínios começam a domi-
nar a paisagem. As praças e os lugares públicos, aos poucos, perdem 
a função de lugar de proximidade, onde antes as pessoas podiam 
construir relações e estabelecer trocas. 

En"m, os municípios de pequeno e médio portes vivenciam 
mudanças pelas quais já passaram os grandes centros. As relações 
humanas e a participação da população na vida da comunidade 
passam por uma desumanização, marcadas pela falta de cidadania 
ativa, de sentimento de vizinhança e de sentido de comunidade.

Ao convidar o leitor para que “Seja Comunidade”, não propomos 
um retorno saudoso às velhas comunidades de outrora, quando as 
pessoas se sentavam na calçada, trocavam xícaras de açúcar e "rma-
vam contratos com o "o do bigode. Nem conclamamos a construção 
utópica de comunidades idílicas, que só existem em histórias para 
dormir, ou em nossos sonhos, nas quais todos cantam e dançam 
felizes e sem preocupação. Nossa proposta vai, justamente, no senti-
do contrário. 

Estamos propondo uma avaliação da realidade e a construção, a 
partir dela, de um futuro possível, com ênfase na felicidade integral 
do cidadão e no relacionamento humano. Sugerimos o caminho da 
participação comunitária, por meio da priorização do ser humano e 
da micropolítica, não se restringindo às iniciativas esporádicas em 
alguns órgãos e instituições de representação#. 

O convite é para desenvolver o sentido de comunidade, por 
meio de uma jornada compartilhada, que demanda tempo, espaço, 

investimento e responsabilidade pessoal e do grupo, a que chama-
mos, como já dito, de cocriação. 

Voltar ao conceito, explicitado no passo dois, é necessário, 
considerando as conexões propostas entre a de"nição de cocriação e 
o sentido de comunidade.  Do ponto de vista individual, a cocriação 
vai além da cidadania clássica, que envolve o exercício de direitos e 
deveres. Ao nos tornarmos cocriadores, deixamos de ser meros 
usuários das cidades, cuja atitude é  de um cliente que “consome” seu 
município, e passamos a nos comportar como artí"ces, nos apropri-
ando do espaço, imprimindo a ele um signi"cado. Esse tipo de 
cidadania pede envolvimento, solidariedade, colaboração e, no 
"nal, gera pertencimento$.

Na perspectiva do planejamento e da gestão das cidades, isso 
signi"ca olhar para dentro de cada localidade e propor um desen-
volvimento balizado em suas potencialidades, nos recursos e nas 
referências culturais de cada lugar, conduzidos com a "nalidade de 
promover o bem-estar coletivo.

Sabemos que um dos desa"os para o desenvolvimento dos 
municípios é a promoção de estratégias que valorizem o capital 
social de seus habitantes, caracterizado pelas capacidades individu-
al e coletiva de interagir, colaborar, cooperar, con"ar e se associar. 
Contudo, defendemos, como  um dos caminhos para enfrentar esse 
desa"o, a formação de competências que abarquem um conjunto 
de habilidades associadas ao saber conviver em grupo; saber 
estabelecer relações sociais duradouras; e, principalmente, saber 
pensar, planejar e agir como membro de uma comunidade.

Para todos aqueles que decidiram seguir uma jornada com-
partilhada com outros seres humanos, vivendo ou trabalhando em 
grupo, ou fazendo a gestão de municípios, apresentamos como 
contribuição três diretrizes: (1) a adoção da escuta transformado-
ra, como condição para formar a identidade de lugar; (2) o fomen-
to à proximidade, por meio do desenvolvimento do sentido de 

vizinhança; (3) a construção de um sentido de comunidade, pautado 
na cooperação. Se forem sistematicamente desenvolvidas com 
grupos-chave dos municípios, essas três diretrizes podem melhorar o 
diálogo entre o poder público e a sociedade civil; ativar a participação 
e o envolvimento da população com os problemas da cidade, levan-
do  melhoria para a qualidade de vida e o bem-estar da coletividade.

Escuta transformadora: meio para o 
fortalecimento da identidade de lugar

“Meu quintal é maior do que o mundo”, a"rmou o poeta Manoel 
de Barros. Porque ele é o nosso lugar. Porque nele há o que toca meu 
coração. Ele pode ser, ou não, um espaço geogra"camente delimita-
do, com cercas ou divisões político-administrativas, mas uma coisa é 
certa: ele faz sentido para quem o habita. 

Com o nosso lugar, temos uma ligação vivenciada no cotidiano, 
fruto das nossas relações com os outros, o tempo e o espaço%. Senti-
mos que a ele pertencemos e que ele nos pertence, mesmo que dele 
nós não tenhamos a posse legal. Esse sentimento de pertença é 
parte fundamental da construção da identidade de lugar, que se 
estabelece como elemento essencial do nosso convite: Seja Comuni-
dade. Ao analisar os laços de pertencimento de uma comunidade 
com vistas ao planejamento de políticas públicas, consideramos 
importante levar em conta alguns princípios&. 

(1) Continuidade. Esse princípio de"ne o vínculo entre a 
manutenção do espaço e a do próprio indivíduo. As memórias de 
lugares que foram importantes para a formação da nossa identidade 
individual, e que fazem parte da nossa vida, tem signi"cado emocio-
nal e atuam como referência para ações e experiências com os 
espaços que habitamos no presente. Ao encontrar características 
espaciais com as quais nos identi"camos, geramos uma sensação de 
continuidade, capaz de suportar lastros emocionais que auxiliam na 
apropriação dos espaços.  

(2) Distinção. Modos de vida diferentes de"nem formas diver-
sas de se relacionar com os espaços. Por exemplo, “habitantes do 
campo” e “habitantes da cidade” se distinguem, entre outros aspectos, 
pela maneira como se apropriam do lugar onde vivem. Outro  exem-
plo é o das pessoas que são nativas de um ambiente com um 
modo de vida especí"co que, ao se deslocar para outro espaço, marca-
do por referências culturais distintas e relações sociais diferentes, 
passam, necessariamente, por adaptações profundas.

(3) Autoestima. Todo sujeito produz avaliações sobre si mesmo 
e sobre os grupos aos quais pertence. No caso das cidades, essa 
avaliação é in!uenciada por vários fatores, entre eles, o prestígio do 
lugar onde vive, a percepção por parte do munícipe sobre a oferta de 
serviços, infraestrutura, qualidade de vida, etc. Fatores como falta de 
espaços de lazer, di"culdade de acesso à cultura, educação, trabalho 
e o baixo investimento na estética urbana, compõem elementos do 
ambiente que podem in!uenciar no sentimento de estima por si 
mesmo e pelo próprio meio.

(4) Auto-e!cácia. Diretamente relacionado à autocon"ança, 
esse princípio descreve a crença que uma pessoa tem na sua capaci-
dade de resolver um problema ou executar uma tarefa. Quanto mais 
facilitador for o ambiente, favorecendo as atividades cotidianas do 
indivíduo, mais se mantém o sentimento de auto-e"cácia.

Vejam que, quando falamos de lugar, estamos tratando de uma 
base territorial sobre a qual se assentam as inter-relações pessoais, 
evidenciando os signi"cados e o papel emocional. O lugar sempre é 
palco de representações, de sentidos e práticas, que são a essência 
da sua singularidade. Mais do que um suporte para as ações 
humanas, é o espaço de convivência humana, cujas características 
próprias, potenciais e limitações, podem favorecer ou estabelecer 
entraves ao seu desenvolvimento. Sua força positiva está no 
território compartilhado e no nível de apropriação por seus habi-
tantes. A percepção clara da identidade de lugar e os processos de 

apropriação dos espaços geram condições para que a sua gestão 
seja efetiva e torne-se mais e"caz em resolver problemas habituais 
enfrentados pelas cidades contemporâneas.

Isso signi"ca dizer que a identidade de lugar não é cristalizada, 
ao contrário, é dinâmica e altera-se ao longo do tempo e com as 
transformações socioculturais. É fruto de um processo de apro-
priação contínuo dos espaços, que pode ocorrer, de maneira geral, 
de duas formas: pela ação-transformação ou por identi"cação'. 

No caso da ação-transformação, a apropriação dos espaços 
ocorre por meio do envolvimento intencional do sujeito com o 
entorno, ou seja, é resultado da intenção e vontade dos indivíduos. 
Um bom exemplo é quando ocorre o envolvimento ativo da popu-
lação de um bairro na solução de um problema que afeta a todos. 
Para isso, os indivíduos juntam-se para discutir planos, propor refor-
mas e dialogar com o poder público, estabelecendo uma articulação 
que gera compartilhamento e cria vínculos de coletividade(.

Quanto à segunda forma de apropriação, em maior ou em menor 
grau, nós atuamos produzindo sentidos, por meio da interação que, 
ao longo do tempo, contribui para que ocorra a identi"cação entre o 
sujeito (ou o grupo) e o local que habita. Nesse caso, o processo é 
simbólico, fruto de práticas cotidianas. 

Encontramos aí os caminhos da apropriação, por meio do qual o 
sujeito se projeta no espaço e se apega a ele, ao mesmo tempo, o 
introjeta, transformando-o em um prolongamento de sua pessoa, da 
sua identidade, criando um lugar particularmente seu). 

Pensando o espaço como produto e produtor das relações 
sociais, a ação faz dele, antes um vazio sem sentido, algo com signi"-
cado para o indivíduo e para o grupo ao qual pertence: a comuni-
dade*. Se o indivíduo não participa ativamente da organização do 
local onde vive, se não atua como seu cocriador, a apropriação não 
ocorre, enfraquecendo o sentimento de pertença. 

Para a construção dos sentidos e a efetivação de relações emocionais 

entre o sujeito e o espaço, é preciso tempo para construí-las e 
estabelecer laços. Entretanto, em muitas situações, o tempo também 
é responsável pela ação inversa, resultando no afrouxamento dos 
laços entre o cidadão e determinados lugares.

Como exemplo, podemos lembrar as praças, que sempre 
tiveram um papel de protagonismo na história das cidades. A Ágora, 
na Grécia Antiga, era o centro dinâmico da cidade; um local para 
encontros, convivência, discussão sobre política, leis, sociedade e 
para fazer trocas. No período do Império Romano, esse espaço deu 
origem ao Fórum Romano que, posteriormente, orientou as praças 
nas cidades latinas e por toda a Europa. 

A Revolução Industrial iniciou uma mudança na con"guração 
desses espaços, gerando uma in!exão no sentido da vida pública. 
As ruas e praças deixaram de ser sinônimo de espaço público e 
novos locais privados se tornaram uma alternativa de lazer, como os 
teatros, boulevares, cafés e bares. Se, antes, as praças tinham a 
função de centro vital da cidade, no século XX, passaram a ser uma 
composição de complexo viário, tornando-se um entroncamento, 
uma rotatória, um lugar de passagem, em referência ao não lugar 
proposto por Marc Augé, sem a ligação emocional que caracteriza 
os laços de pertencimento,. 

Para que a população possa se apropriar novamente de espaços 
como as praças, ou de novos espaços, gerando identi"cação, é preci-
so que haja efetiva interação entre homem e meio. Esse processo 
ocorre em diferentes níveis de intensidade#+, podendo ser espontâ-
neo ou induzido por meio de políticas públicas especí"cas de incen-
tivo à apropriação da cidade por seus habitantes.

O primeiro nível de apropriação ocorre com a observação, mais 
particularmente com o olhar. Por meio dele, nos colocamos em conta-
to com as coisas, tornando-as conhecidas, gerando no observador um 
sentimento de familiaridade em relação ao que é observado. 

O olho busca e focaliza automaticamente um objeto de interesse, 

por meio de um sistema que refrata a luz e garante uma análise do 
ambiente à distância. Ao ver, obtemos informações sensoriais 
visuais. Todavia, quando esse conteúdo é reconhecido e compreen-
dido, ocorre o que chamamos de percepção, que garante a nossa 
interação com o mundo externo. Com a observação, podemos 
descrever objetos e pessoas, permitindo que sejam identi"cados 
pela diferenciação. A percepção torna-se, então, o fator constitutivo 
do eu pelo contato com o outro.

O olhar deliberado, organizado e sistemático## torna-se uma 
ferramenta fundamental de sensibilização e aprendizado daquele 
que vê, em relação ao que é visto. No campo da educação ambiental, 
por exemplo, as experiências com a observação de aves têm indica-
do que essa prática, em qualquer faixa etária, gera um vínculo afeti-
vo, princípio básico de uma educação transformadora e voltada para 
a consolidação do respeito ao meio ambiente#$. 

A observação também é importante, como primeira fase dos 
projetos de educação patrimonial. Podem ser realizadas atividades 
de percepção visual/sensorial, por meio de manipulação, experimen-
tação, medição, anotação, comparação, dedução, entre outras práti-
cas. Isso leva o observador a desenvolver um relacionamento com o 
bem cultural, dando a ele signi"cado, aumentando o grau de apro-
priação e envolvimento dos participantes com o patrimônio#%. Esse 
mesmo procedimento pode ser aplicado para gerar pertencimento 
às cidades.

Outro nível importante da observação é a escuta#&, caracterizada 
por um processo de tomada de consciência do que está à nossa 
volta. Dois exemplos, a partir das vivências do grupo, podem elucidar 
a aplicação do conceito.

Quatro dos pesquisadores foram convidados a explanar sobre a 
Teoria U e os níveis de escutas para um grupo de agentes sociais, na 
cidade de Jardinópolis/SP, em 2016. Era uma das primeiras experiên-
cias do IPCCIC em propagar externamente seus referenciais. Havia 

incerteza sobre a possibilidade de compreensão dos diferentes 
níveis de escuta, considerando a sutileza entre um e outro e o curto 
tempo de explanação. 

Como parte das atividades, a equipe propôs uma dinâmica. Os 
participantes tiveram que encenar uma situação em que aqueles 
diversos níveis de escuta estivessem presentes em situações que 
exigissem o diálogo entre a sociedade civil e o poder público. As 
esquetes apresentadas, foram tão pertinentes, que deixaram a certe-
za não só do entendimento sobre o que o grupo propunha, como a 
relação comum que os diferentes níveis tinham com a realidade 
daqueles participantes.    

O segundo exemplo resulta de uma pesquisa efetuada com 
comunidades de habitação precária em 2018. O grupo foi a campo 
com o pressuposto de que o problema evidente daquelas famílias 
eram suas casas precárias, muitas erguidas sobre sobras de madeira, 
tijolos disformes ou mesmo ocupando improvisadamente vagões de 
trem. Ao promover a escuta empática, para além das estatísticas, 
concluiu-se que a maioria estava contente com a própria moradia. 
Ao longo das conversas, eles falavam orgulhosos do trabalho coleti-
vo de construção dos barracos. A insatisfação era com a falta de 
direito à cidade, traduzido, nesse caso, por políticas públicas de 
acesso à infraestrutura, ao transporte coletivo, à educação e ao 
saneamento básico. 

Quali"car a escuta signi"ca, portanto, partir de níveis simples de 
percepção até chegarmos a um estado de atenção plena. Embora, no 
passo um, já tenhamos abordado os níveis de escuta, retomamos o 
tema. Propomos quatro níveis de escuta, que geram diferentes 
profundidades de interação com o meio e as pessoas à nossa volta:

(1) Escuta recuperadora – mente, coração e vontade fechados.
Quando ainda estamos com o nosso “copo cheio”, captamos o 

mundo por meio das nossas lentes, que foram moldadas por várias 
camadas de crenças, valores, julgamentos e conhecimentos que 

adquirimos ao longo da nossa vida. Esse “pacote” torna-se a nossa 
“verdade”, uma referência para ler e compreender o mundo, num 
processo de"nido como enculturação. Por outro lado, também pode 
nos tornar cegos e surdos para aquilo que emerge de uma “verdade”, 
de um “pacote” diferente do nosso. 

Pensemos sobre isso a partir da questão da “social media bubble” 
ou "ltros-bolha das mídias sociais. Certa vez, uma amiga disse: “Eu 
curto várias páginas de notícias e só leio as reportagens indicadas no 
meu feed”. Assim muitos também têm feito, na atualidade, portanto, 
não é nenhuma novidade. O que a maioria não se dá conta é que algo-
ritmos "ltram as informações sobre nós na Internet, criando um per"l. 
A partir daí, são formadas bolhas de grupos ideologicamente distintos. 

Em outras palavras, passamos a ver nas redes sociais apenas o 
que gostamos e coisas com as quais concordamos, criando a ilusão de 
que todos pensam como nós. Prisioneiros de uma ilusão planejada, 
não percebemos que, aos poucos, perdemos o contato com opiniões 
e pessoas diferentes. Sem a observação do que é diverso, sem o 
contato com o outro, o diálogo desaparece e é substituído por 
certezas retroalimentadas em monólogos travestidos de debates. Ao 
nosso pensamento pasteurizado, passam a importar apenas as 
virtudes e verdades dos parceiros da nossa “bolha de conforto”. Sem 
perceber, nos tornamos intolerantes, acreditando que outras opiniões 
são mentiras, porque não estão de acordo com as nossas.

Esse é apenas um exemplo de como podemos, com o tempo, 
por falta de observação do que é diferente, "carmos presos a 
padrões obsoletos, cristalizando velhas opiniões e modos de ser, 
por meio da retroalimentação. Nesse nível de escuta, as trocas, 
transformações e o aprendizado são super"ciais ou quase nulos. É 
como se estivéssemos dentro de uma sala, com as janelas e portas 
fechadas, enquanto um grupo de pessoas conversa na rua. Chega 
até nós um burburinho, mas não absorvemos nada, porque estamos 
com a mente, o coração e a vontade fechados para o novo.

Para escaparmos à armadilha de “escutar sem dar ouvidos”, 
precisamos primeiramente fazer a recuperação desses padrões e 
valores cristalizados e naturalizados em nossa conduta diária. Isso 
signi"ca criar condições para novos aprendizados, jogando luz em 
nós mesmos, em nossas certezas, aprofundando o autoconheci-
mento e o nível de consciência sobre a existência do motor oculto 
que move nossos pensamentos, palavras e ações.

(2) Escuta factual – mente aberta.
No segundo nível de escuta, já somos capazes de captar com 

clareza as informações vindas do mundo externo; estamos com a 
mente aberta para novos dados e perceber as contradições que 
despertam questionamentos sobre o nosso “pacote”, suscitando 
novos conhecimentos. Esse é o nível mais utilizado pela ciência. A 
partir de uma tese, identi"camos a antítese e construímos a síntese. 

No entanto, é preciso tomar cuidado para que esse processo 
seja genuíno e realmente estejamos com a mente aberta para o 
novo. O alerta advém do fato de que nem sempre estamos prontos 
para abrir mão do passado, das nossas certezas e verdades. Sem o 
preparo devido, essa seleção de fatos resulta de escolhas que se 
prestam apenas para con"rmar as nossas próprias teses e não para 
transformar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Se isso ocorrer, 
é porque ainda estamos sentados naquela sala, mas já abrimos a 
janela para ouvir o burburinho lá fora, contudo, ainda escolhemos 
ouvir apenas o que nos interessa. Por isso, é importante que o 
primeiro nível de escuta, a recuperação, seja bem-feita. Que esteja-
mos certos dos pontos cegos que in!uenciam nossas escolhas sem 
que percebamos.

(3) Empática 
Representa o terceiro nível de aprofundamento da escuta. 

Quando conseguimos escutar empaticamente, isso signi"ca que, 
além da mente, também fomos capazes de abrir nosso coração, 
colocando nossa atenção na verdadeira intenção de ouvir e entender 

o outro. Totalmente no presente, estamos no Agora. Nossa atenção é 
plena.

Para uma escuta nesse nível, precisamos de habilidades de 
comunicação baseadas na qualidade dos relacionamentos interpes-
soais e na formação de vínculos afetivos. Como detentores da facul-
dade de compreender emocionalmente as pessoas e o lugar onde 
vivemos, nos tornamos capazes de nos colocarmos no lugar do 
outro, evitando estranhamentos letais por meio do diálogo honesto.  

Isto já vem sendo praticado no campo da educação, onde estu-
dos revelam que a inserção de práticas educativas positivas e que 
provocam empatia, desde a infância, diminuem os níveis de violên-
cia e melhoram o aprendizado#'. 

A empatia é capaz de suscitar compaixão e generosidade. Basta 
ver a mobilização que ocorre depois de um desastre natural. O tsuna-
mi, na Ásia; a fome, na África; o terremoto, no Haiti. Milhões de 
pessoas no mundo todo se mobilizaram para ajudar as vítimas.

Para Jamil Zaki#(, empatia signi"ca compartilhamento e com-
preensão da emoção dos outros. Somos uma espécie social, 
motivada a fazer parte de um grupo e compartilhar um senso de 
identidade. Temos a tendência a agir em conformidade com a maio-
ria, evidenciando que, como grupo, queremos compartilhar. Uma 
prova é que pessoas que já foram bene"ciadas por doações, normal-
mente, tornam-se mais empáticas e capazes de repassar a generosi-
dade, criando uma rede de boas ações. Ao contrário do que indica o 
senso comum, a ciência aponta que somos propensos à cooperação 
e a ter empatia. Principalmente quando vivemos em comunidades 
que valorizem esses comportamentos como norma social. Com 
frequência, são lugares onde há proximidade entre os moradores, 
com mais conexões e interdependência. Isso ocorre mesmo hoje, no 
mundo contemporâneo, que está marcado por crescente onda de 
ódio, desconexão e isolamento, em que parece cada vez mais difícil 
ter empatia.

A escuta empática é capaz de ativar esse “contágio positivo”. O 
treinamento desse nível de observação pode ocorrer das mais diver-
sas formas: leitura de obras literárias, apreciação de obras de arte, 
teatro, música, interações sociais e trabalho voluntário são alguns 
exemplos já comprovadamente exitosos em programas de escolas. 

No que tange às políticas públicas, a cultura e a educação são 
poderosas, nesse sentido. Medellin, na Colômbia, reduziu em 95% o 
índice de violência, se comparado há 20 anos, a partir do investimen-
to nesses setores. A estratégia foi a criação de equipamentos 
culturais, como bibliotecas parque, em comunidades do município 
com menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH), maior 
demogra"a e expressivo histórico de violência. Esses lugares 
passaram a funcionar como pontos de transformação e fortaleci-
mento das comunidades locais. 

Em Londres, o Empathy Museum tem proposto uma série de 
projetos artísticos dedicados a ajudar as pessoas a olhar o mundo 
com o enfoque dos outros. Com foco na narrativa e no diálogo, o 
museu tem explorado como a empatia pode transformar nossos 
relacionamentos pessoais e nos ajudar a enfrentar desa"os globais. 
como preconceito, con!ito e desigualdade.

Em 2018, em parceria com o Intermuseus, foi realizada, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a exposição Caminhando em 
seus Sapatos, com curadoria do "lósofo Roman Krznaric. Os 
visitantes eram convidados a ouvir histórias reais e “calçar” os sapatos 
do dono da história#). As experiências provocaram risos, choro e um 
“espelhamento” entre as histórias escutadas e as vivências pessoais 
daqueles que interagiram com a exposição. 

Em novembro de 2018, aplicamos uma técnica de diálogo 
empático com um grupo de 12 pessoas, que realizava um curso de 
autoconhecimento e desenvolvimento dos sentimentos. Embora se 
reunissem sistematicamente por uma hora e meia, toda semana, por 
três anos, pouco se conheciam. A prática consistiu em formar duplas 

que deveriam caminhar pelo ambiente conversando por seis minu-
tos. Nos primeiros três minutos, um membro da dupla deveria falar 
sobre a sua infância, sobre os momentos mais signi"cativos da sua 
vida, que promoveram marcante transformação pessoal. 

O enfoque deveria ser sentimentos e emoções vivenciados nos 
acontecimentos relatados. Enquanto isso, cabia àquele que escutava 
manter constantemente o contato visual com o seu interlocutor, não 
interrompendo o relato e evitando emitir sons e gestos de 
concordância ou discordância. Depois de três minutos, a dupla inver-
tia os papéis. 

Ao "nal, todas as duplas a"rmaram que descobriram neces-
sidades e sentimentos em comum com o parceiro de exercício. 
Relataram também que, embora convivessem em um curso para 
desenvolver sentimentos e empatia, conheciam muito pouco os 
sentimentos do colega. Ficou claro, com essa experiência de 
escuta transformadora, que o compartilhamento gera con"ança, 
estreita o relacionamento entre os participantes e aumenta a 
capacidade de compreensão mútua, por meio da empatia, iden-
ti"cação e projeção. Isso ocorre de maneira “sempre intersubjeti-
va, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade”#*. 
Ao compreender verdadeiramente o outro, somos capazes de 
lutar contra o ódio e a exclusão, porque abandonamos a surdez 
típica dos posicionamentos enraizados e cristalizados.

Outro aspecto é que a escuta empática tem grande potencial 
para gerar identi"cação entre quem ouve e quem é ouvido, porque 
nos permite constatar que, independentemente das nossas 
diferenças, temos as mesmas necessidades de segurança e satisfação 
das nossas carências. Ao encontrarmos nossas necessidades 
comuns, podemos estabelecer uma comunicação não violenta. 

Ana Lúcia Giradi Ribeiro da Rocha, enfermeira, resumiu o que 
signi"cou para ela participar da atividade de diálogo empático: 

“Em uma época, como a atual, onde a necessidade de se falar 

sobre os próprios sentimentos está tão necessária, e onde ter quem 
nos ouça está tão escasso, a atividade de Escuta, sem dúvida é uma 
grande oportunidade de aprendizado e crescimento emocional, 
tanto para aquele que precisa de CORAGEM para falar de si, quanto 
para aquele que se dispôs a ouvir, como os OUVIDOS DE OUVIR, de 
alma para alma”.

(4) Escuta transformadora.
Na escuta transformadora, ou gerativa, estamos prontos a escol-

her o que queremos deixar para trás do nosso “pacote”; questões que 
limitam nossas ações, permitindo que emerjam soluções criativas 
para nossa vida e para a comunidade. Estamos prontos para olhar 
para o futuro, desenvolvendo a criatividade coletiva. Para isso, deve-
mos ser capazes de abandonar, mesmo que parcialmente, nossa 
atitude egocêntrica, estando prontos para adotar um comportamen-
to ecocêntrico, agindo a partir do todo. Esse é o momento para cocri-
ar o espaço em que vivemos, tornando-o um lugar que faz sentido 
para nós. Com a mente e o coração abertos, também somos capazes 
de abrir nossa vontade para agir em prol da ativação das nossas 
potencialidades. Nessa fase, nos colocamos dispostos a ouvir o outro 
e nos transformar.

É um processo criativo resultante de um mergulho profundo em 
nossas memórias individual e coletiva, no qual encontramos infor-
mações e experiências geradoras de novos conhecimentos. Nesse 
mergulho no outro e em nós mesmos, fazemos conexões, desperta-
mos recordações. nos ligando à nossa própria essência. Quanto mais 
fundo vamos, mais somos capazes de acessar sentimentos, 
sensações e termos percepções do mundo, emergindo com o que é 
necessário para tornar a nossa existência signi"cativa e feliz.

Recuperamos e tomamos consciência das nossas crenças e 
valores. Fomos capazes de observar de maneira factual e seletiva nossa 
realidade. Abrimo-nos para criar relações de empatia com os outros e 
com o lugar em que vivemos. No nível da escuta transformadora, 

chegou o momento de olharmos para o futuro. Nessa fase, estamos 
prontos para assumir a condição de cocriadores, num nível mais 
profundo de apropriação do mundo. Isso se traduz pela participação 
ativa na organização e transformação dos espaços sem sentido em 
espaços com identidade de lugar. 

Sabemos que não é uma proposta simples e que exige mudança 
de padrões de comportamento muito enraizados, e reconhecidos 
por redes de conversação#,. Contudo, sabemos que, quanto mais 
houver apropriação e identi"cação entre o indivíduo e seu entorno, 
maior a possibilidade de adotar um comportamento de preservação 
do ambiente e da própria humanidade. O fortalecimento da identi-
dade de lugar reforça o apego do indivíduo em relação ao entorno e 
estimula a ética do cuidado mútuo. Isto signi"ca que temos a 
tendência de preservar aquilo com o qual temos laços de afeto e que 
nos faz sentido$+. 

Nós, como sociedade, precisamos nos apropriar para sentir que 
somos parte de algo. Sentir que temos o domínio de um local, que 
podemos arrumá-lo, remodelá-lo, construir nele algo com o qual nos 
identi"camos. Precisamos disso para garantir nossa segurança emo-
cional. Necessitamos da identi"cação com territórios próprios para 
constituir nossa personalidade, estruturar conhecimentos e relações 
sociais saudáveis e duradouras.

O nível de apropriação do lugar está diretamente relacionado às 
atitudes do indivíduo em relação ao meio, às normas sociais, leis e 
questões político-administrativas$#. A"nal, o lugar é o campo da 
sociabilidade, das trocas, da generosidade. O contrário dele é a 
solidão e o vazio de signi"cado.

Nosso lugar pode ser uma rua, uma vizinhança, um bairro, uma 
cidade, um país ou o mundo inteiro. Não é o tamanho que o de"ne e 
sim quanto nos apropriamos dele; o nosso sentimento de pertença. 
Quanto ele é um elemento constitutivo daquilo que somos e do que 
nos torna reconhecidos pelos outros. É dele que recebemos a 

in!uência para aumentar nossa autoestima e estreitar nossas 
relações sociais. É nele que aprendemos a nos relacionar, desenvol-
vendo sentido de continuidade, de"nido pela manutenção do meio 
ambiente e da nossa própria vida. 

Sentido de vizinhança: 
a proximidade como proposta
Trataremos da importância da escuta empática e transformado-

ra para constituir a identidade de lugar, como forma de estabelecer 
um ambiente seguro, que favoreça a autoestima e a autoe"cácia dos 
habitantes. Entendemos que a proposta de “sermos comunidade” 
depende da postura proativa adotada para que nossas cidades 
deixem de ser espaços de solidão e tornem-se lugares com sentido.  

Para que isso ocorra, é necessário  efetivar um novo comporta-
mento, pautado em alguns parâmetros: ter presença na realidade 
do local onde vive, atuando como cocriador da comunidade, com a 
atenção plena não somente nas necessidades individuais, mas, 
também, nas necessidades do grupo; e estabelecer relações de 
vizinhança, pautadas na con"ança mútua e cooperação. Nesse 
último caso, a sociedade como um todo deve aprender com as 
relações de vizinhança mantidas em bairros pobres e frágeis, nos 
quais conviver com o vizinho tem papel fundamental na luta diária 
pela sobrevivência. É muito importante frisar que as relações de 
vizinhança "cam cada vez mais complicadas, na medida em que os 
vínculos passam a ser medidos pela descon"ança.

A perda de espaços de convívio coletivo e de lugares de proxi-
midade, que promoviam a interação e  construção de intimidade, 
entre as pessoas que habitam os centros urbanos, está se aceleran-
do, na medida em que aumenta o acúmulo de capital e ampliam-se 
as desigualdades sociais. 

Até a própria escola, que deveria ser o local de interação social, 
trocas e construção de relacionamentos pessoais sólidos, sofre com 

a hiperespecialização e o hiperindividualismo, provocando a perda 
das solidariedades e um consequente mal-estar do aluno, que "ca 
sem o lastro$$.

A explicação está em nosso estilo de vida, cada vez mais 
individualista, e na insegurança que permeia os espaços públicos. 
Esses e outros fatores levam ao enfraquecimento da “linha” que 
alinhava o tecido social. 

Os pontos de encontro, que antes eram comuns em nossos 
bairros, estão deixando de existir. Temos cada vez menos oportuni-
dades de interação e convivência, tão necessárias para a construção 
dos laços que consolidam a con"ança. 

Esses laços  caracterizam-se por um sentido de vizinhança base-
ado na proximidade, que é o suporte da sociabilidade e geradora da 
solidariedade e identidade. No lugar, ocorrem a cooperação e o 
con!ito, partes importantes da equação da convivência em grupo, 
da vida social em comum. São as chamadas vizinhanças vivas, 
grupos com sólida dinâmica social e cultural, em que encontramos 
diversidade de relações. Nesses ambientes, há um investimento 
emocional, com os habitantes promovendo a interação com o lugar, 
pela participação em eventos, vida política, brincadeiras, conversas 
de rua, etc. O vizinho não é um estranho, mas um participante ativo 
das nossas vidas.

O fortalecimento dessas relações conta com outros importantes 
elementos: a afetividade, evidenciada na união e no cuidado mútuo; 
o surgimento de lideranças locais; a existência de espaços recreati-
vos, áreas naturais e espaços abertos; o compartilhamento de inter-
esses; a participação voluntária na vida da comunidade; a troca de 
informações; as normas sociais percebidas e respeitadas; a segu-
rança emocional; o enraizamento. Essas são dimensões de apoio 
social para garantir a qualidade de vida no lugar onde habitamos$%.

Tudo começa com os nossos vizinhos, aqueles mais próximos de 
nós. Tem início com o cultivo de mais oportunidades de interação 

social e experiências comuns. Principia-se com a escolha, o investi-
mento e a responsabilidade pessoal com o coletivo. Não raro, são 
atitudes simples, como fornecer e obter ajuda dos outros membros 
da comunidade; olhar a casa do vizinho quando ele viaja. Em outros, 
exige participação assídua em associações e movimentos da rua, do 
bairro e da cidade.

Pode-se começar apenas com um sorriso espontâneo dirigido 
ao morador da casa ao lado, enquanto tiramos o carro da garagem. 
Abandonando a postura do “Eu contra Eles”, a descon"ança em 
relação ao outro, para adotar um comportamento mais solidário, em 
sintonia com o nosso sentir, consequência de um investimento emo-
cional que diminui a descon"ança e nos leva a uma postura mais 
colaborativa de “Nós com os Outros”.

Eu, os outros e o lugar: 
identidade e sentido de comunidade 
Acreditamos que vivenciar o entorno físico e o social é atitude 

essencial para a construção da nossa identidade. Signi"ca que a 
con"guração das nossas identidades pessoal e coletiva se vincula à 
constituição de uma identidade de lugar$&. O lugar, portanto, é parte 
importante daquilo que somos e de como os outros nos veem$'. 
Oscilando entre o particular e o coletivo, nossa identidade engloba, 
ao mesmo tempo, nossa singularidade e a forma como mantemos 
nossas relações sociais e nos identi"camos com territórios próprios$(.

Nossa identidade pessoal está em constante metamorfose. 
Como nossas identidades emergem do pertencimento a culturas 
familiares, pro"ssionais, étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, nacio-
nais, etc., somos afetados pelas rápidas mudanças do mundo 
contemporâneo. O que tem acontecido cada vez mais, em especial 
nos centros urbanos, é a perda do sentido estável em relação ao 
nosso lugar e a nós mesmos$).

Se o ditado “só sentimos falta de algo quando o perdemos” está 

correto, talvez a explicação para estarmos tão preocupados com 
questões relativas à identidade, memória, comunidade, seja justa-
mente porque essas experiências estão se transformando em dúvi-
das e incertezas. Discutir identidade nos dias atuais signi"ca re!etir 
sobre o colapso do estado de bem-estar social e o crescimento da 
sensação de insegurança$*.

Ao sermos concebidos, carregamos as nossas tendências, fruto de 
nossa herança hereditária. Ainda temos que nos relacionar com as 
expectativas dos que nos rodeiam e com as nossas próprias característi-
cas. Podemos dizer que ainda no útero materno já iniciamos o nosso 
processo de interação com o ambiente. 

Quando nascemos, geramos mudanças no ambiente, e seguimos 
transformando-o e sendo transformados por ele. Em movimento 
constante, imprimimos nossa maneira de ser, que já não é nossa 
apenas, mas constituída pelo exercício de alteridade que exercemos 
em nossas relações. 

Mas, a"nal, quem somos nós? Quem sou eu? 
Ao tentar responder à pergunta, nos indagamos sobre nossa 

identidade, e podemos dizer que nossa identidade pode ser a 
descrição apenas de um personagem: o "lho, o pai, o professor, o 
médico. Onde está o autor?$, O autor consiste-se a partir do outro e, 
como fenômeno social, a identidade sofre mudanças constantes. 

No momento em que vivenciamos, na sociedade, uma crise de 
valores, podemos ter di"culdades de responder às questões sobre a 
identidade. A di"culdade pode residir no próprio valor em vigência 
no grupo ao qual pertencemos. Podemos sofrer o efeito camaleão, 
ou seja, de acordo com o grupo, nos atribuímos atributos valorizados 
de forma diferente. 

Em um contexto de supervalorização do ter, em detrimento do 
ser, na maioria das vezes, nos apresentamos a partir do que aparen-
tamos e do poder que possuímos. Identi"car os valores que nos 
representam como seres humanos pode ser um exercício arriscado, 

ou mesmo difícil de acontecer, pois para tanto, necessitamos retor-
nar à pergunta: Quem sou eu?

Ao perguntar, nos remetemos a uma re!exão sobre nós 
mesmos, mas, no momento em que precisamos efetiva e urgente-
mente ser felizes, o outro é que permite a nossa identi"cação, é um 
meio para a nossa conquista, não mais um "m para eu ser. 

Assim, seguimos cegos, em um mundo repleto de estímulos 
que nos promete a felicidade e o bem-estar. Para muitos, essa 
caminhada pode gerar mal-estar e inquietações, e na tentativa de 
reconhecer quem é o autor do personagem que representamos, 
acabamos por “remar contra a maré”, em busca de nos reconhecer-
mos nos outros, para atingir o que é mais salutar para a nossa vida: o 
autoconhecimento.

Dispostos a obter o autoconhecimento, podemos vivenciar 
situações de intenso con!ito, pois nossas relações e os costumes, 
construídos a partir de características de liquidez, podem nos 
enclausurar em nós mesmos e, então,  chegarmos a ponto de acredi-
tar que podemos ser alguém autossustentável. Será possível?

Novamente encontramos um dilema: O autor do personagem 
precisa ser ele apesar de tudo, mas precisa do outro, ainda, para se 
constituir.  O que fazer? Entregar-se ao desespero, ou à desesperança, 
ao tédio e à apatia, pode ser o caminho mais fácil, mas menos proveito-
so e o mais perigoso, pois podemos cair na armadilha de desistir de 
sermos o autor e acabarmos como um objeto, ou um ser que foi. 

Abandonar a apatia e o tédio pode nos levar em busca do outro 
que nos faz reconhecer quem somos, mas também nos completa 
nos momentos de desesperança e esperança. Nesse momento, 
podemos, sim, acreditar que somos o autor e não apenas uma 
personagem. Recuperar o sentido que nos faz humanos, identi"can-
do o rumo de nossas vidas, nos leva a escolher viver e superar o sofri-
mento relacionado às necessidades básicas e existenciais%+. 

Em um mundo midiático, que se alimenta de notícias 

sensacionalistas, ao divulgar o que é mais perverso do ser humano, 
escolher o sentido da vida e procurá-lo na alteridade parece ser um 
imenso desa"o para as pessoas que almejam uma “vida plena desen-
tido, e querem cultivar tudo de melhor que existe dentro delas para 
maximizar as experiências de amor, trabalho e lazer”%#. 

A superação desse desa"o nos remete à ideia de resiliência, que 
implica um desenvolvimento positivo. O ser resiliente não somente 
supera, como também se constitui mais fortalecido individual ou 
coletivamente, fruto de suas conquistas nos processos de aprendiza-
gem e transformações pessoais e contextuais%$. 

Nesse momento, a noção de resiliência estreita os laços com o 
conceito de empoderamento, entendido como “processo de mobili-
zações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 
comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando 
sua autonomia”%%. Fortalecido, o ser humano se empodera, ou 
vice-versa.  Lechner, investigando o vínculo entre migração, resiliên-
cia e empoderamento, a partir de autorrelato de migrantes, aponta 
que a resiliência coletiva sinaliza o “poder” do contexto relacional 
para o empoderamento%&. 

Nesse movimento, compreendemos que somos uma comuni-
dade. Assim, retornamos ao grupo do qual viemos, fortalecidos para 
exercer a nossa autoria e propagar a necessidade de cada um ser o 
cocriador de sua história. 

Ao "nal, somos o resultado da soma do Eu, dos Outros e do 
Lugar, como elementos do que signi"ca fazer parte de algo. Essa é a 
chave para a compreensão do sentido de comunidade, entendido 
como a percepção do espaço como um componente afetivo, com-
preendido por dimensões  (Fig. 1) no campo do sentimento%'. 

1. Pertencimento
Essa dimensão garante um estatuto de membro, a sensação de fazer parte 

de um grupo caracterizado por certa identi"cação e no qual cada indivíduo 
deve fazer um investimento pessoal para permanecer pertencente. 

2. Con!ança. 
Desenvolvida com a construção de normas que garantem a 

ordem e a distribuição do poder, a con"ança é fundamental na 
formação de valores comuns. É constituída com o respeito às opin-
iões dos membros do grupo, para que o indivíduo tenha certeza de 
que exerce certa in!uência sobre o coletivo e, ao mesmo tempo, que 
o grupo tem in!uência sobre o individual.

3. Trocas
Objetivos, crenças e necessidades comuns são identi"cadas e 

passam a ser partilhadas, reforçando a integração e a coesão do grupo. 
Nesse processo de troca contínua, os indivíduos sentem que, mesmo 
parcialmente, suas necessidades e seus anseios estão sendo atendidos.

4. Memórias coletivas. 
Essa é a dimensão que constitui o espírito comunitário e possibilita 

o estabelecimento de ligações emocionais, que ocorrem com o compar-
tilhamento de experiências, originando valores e representações 
comuns. História, lugares e vivências são partilhados, construindo 
memórias coletivas que dão suporte às outras dimensões, formando um 
círculo contínuo que evita a cristalização do grupo e a sua estagnação.
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   

Os municípios brasileiros, particularmente os de pequeno porte, 
vivem momentos de profundas transformações em seu modo de 
vida. A insegurança bateu à porta da frente, subindo os muros, 
trancando os portões e tornando os antigos vizinhos em estranhos. 
Paralelamente, as antigas pro"ssões estão desaparecendo e dando 
lugar a outras, que são pouco conhecidas. As festas religiosas 
minguaram, deixando de representar momentos importantes de 
encontro e integração. Os muros dos condomínios começam a domi-
nar a paisagem. As praças e os lugares públicos, aos poucos, perdem 
a função de lugar de proximidade, onde antes as pessoas podiam 
construir relações e estabelecer trocas. 

En"m, os municípios de pequeno e médio portes vivenciam 
mudanças pelas quais já passaram os grandes centros. As relações 
humanas e a participação da população na vida da comunidade 
passam por uma desumanização, marcadas pela falta de cidadania 
ativa, de sentimento de vizinhança e de sentido de comunidade.

Ao convidar o leitor para que “Seja Comunidade”, não propomos 
um retorno saudoso às velhas comunidades de outrora, quando as 
pessoas se sentavam na calçada, trocavam xícaras de açúcar e "rma-
vam contratos com o "o do bigode. Nem conclamamos a construção 
utópica de comunidades idílicas, que só existem em histórias para 
dormir, ou em nossos sonhos, nas quais todos cantam e dançam 
felizes e sem preocupação. Nossa proposta vai, justamente, no senti-
do contrário. 

Estamos propondo uma avaliação da realidade e a construção, a 
partir dela, de um futuro possível, com ênfase na felicidade integral 
do cidadão e no relacionamento humano. Sugerimos o caminho da 
participação comunitária, por meio da priorização do ser humano e 
da micropolítica, não se restringindo às iniciativas esporádicas em 
alguns órgãos e instituições de representação#. 

O convite é para desenvolver o sentido de comunidade, por 
meio de uma jornada compartilhada, que demanda tempo, espaço, 

investimento e responsabilidade pessoal e do grupo, a que chama-
mos, como já dito, de cocriação. 

Voltar ao conceito, explicitado no passo dois, é necessário, 
considerando as conexões propostas entre a de"nição de cocriação e 
o sentido de comunidade.  Do ponto de vista individual, a cocriação 
vai além da cidadania clássica, que envolve o exercício de direitos e 
deveres. Ao nos tornarmos cocriadores, deixamos de ser meros 
usuários das cidades, cuja atitude é  de um cliente que “consome” seu 
município, e passamos a nos comportar como artí"ces, nos apropri-
ando do espaço, imprimindo a ele um signi"cado. Esse tipo de 
cidadania pede envolvimento, solidariedade, colaboração e, no 
"nal, gera pertencimento$.

Na perspectiva do planejamento e da gestão das cidades, isso 
signi"ca olhar para dentro de cada localidade e propor um desen-
volvimento balizado em suas potencialidades, nos recursos e nas 
referências culturais de cada lugar, conduzidos com a "nalidade de 
promover o bem-estar coletivo.

Sabemos que um dos desa"os para o desenvolvimento dos 
municípios é a promoção de estratégias que valorizem o capital 
social de seus habitantes, caracterizado pelas capacidades individu-
al e coletiva de interagir, colaborar, cooperar, con"ar e se associar. 
Contudo, defendemos, como  um dos caminhos para enfrentar esse 
desa"o, a formação de competências que abarquem um conjunto 
de habilidades associadas ao saber conviver em grupo; saber 
estabelecer relações sociais duradouras; e, principalmente, saber 
pensar, planejar e agir como membro de uma comunidade.

Para todos aqueles que decidiram seguir uma jornada com-
partilhada com outros seres humanos, vivendo ou trabalhando em 
grupo, ou fazendo a gestão de municípios, apresentamos como 
contribuição três diretrizes: (1) a adoção da escuta transformado-
ra, como condição para formar a identidade de lugar; (2) o fomen-
to à proximidade, por meio do desenvolvimento do sentido de 

vizinhança; (3) a construção de um sentido de comunidade, pautado 
na cooperação. Se forem sistematicamente desenvolvidas com 
grupos-chave dos municípios, essas três diretrizes podem melhorar o 
diálogo entre o poder público e a sociedade civil; ativar a participação 
e o envolvimento da população com os problemas da cidade, levan-
do  melhoria para a qualidade de vida e o bem-estar da coletividade.

Escuta transformadora: meio para o 
fortalecimento da identidade de lugar

“Meu quintal é maior do que o mundo”, a"rmou o poeta Manoel 
de Barros. Porque ele é o nosso lugar. Porque nele há o que toca meu 
coração. Ele pode ser, ou não, um espaço geogra"camente delimita-
do, com cercas ou divisões político-administrativas, mas uma coisa é 
certa: ele faz sentido para quem o habita. 

Com o nosso lugar, temos uma ligação vivenciada no cotidiano, 
fruto das nossas relações com os outros, o tempo e o espaço%. Senti-
mos que a ele pertencemos e que ele nos pertence, mesmo que dele 
nós não tenhamos a posse legal. Esse sentimento de pertença é 
parte fundamental da construção da identidade de lugar, que se 
estabelece como elemento essencial do nosso convite: Seja Comuni-
dade. Ao analisar os laços de pertencimento de uma comunidade 
com vistas ao planejamento de políticas públicas, consideramos 
importante levar em conta alguns princípios&. 

(1) Continuidade. Esse princípio de"ne o vínculo entre a 
manutenção do espaço e a do próprio indivíduo. As memórias de 
lugares que foram importantes para a formação da nossa identidade 
individual, e que fazem parte da nossa vida, tem signi"cado emocio-
nal e atuam como referência para ações e experiências com os 
espaços que habitamos no presente. Ao encontrar características 
espaciais com as quais nos identi"camos, geramos uma sensação de 
continuidade, capaz de suportar lastros emocionais que auxiliam na 
apropriação dos espaços.  

(2) Distinção. Modos de vida diferentes de"nem formas diver-
sas de se relacionar com os espaços. Por exemplo, “habitantes do 
campo” e “habitantes da cidade” se distinguem, entre outros aspectos, 
pela maneira como se apropriam do lugar onde vivem. Outro  exem-
plo é o das pessoas que são nativas de um ambiente com um 
modo de vida especí"co que, ao se deslocar para outro espaço, marca-
do por referências culturais distintas e relações sociais diferentes, 
passam, necessariamente, por adaptações profundas.

(3) Autoestima. Todo sujeito produz avaliações sobre si mesmo 
e sobre os grupos aos quais pertence. No caso das cidades, essa 
avaliação é in!uenciada por vários fatores, entre eles, o prestígio do 
lugar onde vive, a percepção por parte do munícipe sobre a oferta de 
serviços, infraestrutura, qualidade de vida, etc. Fatores como falta de 
espaços de lazer, di"culdade de acesso à cultura, educação, trabalho 
e o baixo investimento na estética urbana, compõem elementos do 
ambiente que podem in!uenciar no sentimento de estima por si 
mesmo e pelo próprio meio.

(4) Auto-e!cácia. Diretamente relacionado à autocon"ança, 
esse princípio descreve a crença que uma pessoa tem na sua capaci-
dade de resolver um problema ou executar uma tarefa. Quanto mais 
facilitador for o ambiente, favorecendo as atividades cotidianas do 
indivíduo, mais se mantém o sentimento de auto-e"cácia.

Vejam que, quando falamos de lugar, estamos tratando de uma 
base territorial sobre a qual se assentam as inter-relações pessoais, 
evidenciando os signi"cados e o papel emocional. O lugar sempre é 
palco de representações, de sentidos e práticas, que são a essência 
da sua singularidade. Mais do que um suporte para as ações 
humanas, é o espaço de convivência humana, cujas características 
próprias, potenciais e limitações, podem favorecer ou estabelecer 
entraves ao seu desenvolvimento. Sua força positiva está no 
território compartilhado e no nível de apropriação por seus habi-
tantes. A percepção clara da identidade de lugar e os processos de 

apropriação dos espaços geram condições para que a sua gestão 
seja efetiva e torne-se mais e"caz em resolver problemas habituais 
enfrentados pelas cidades contemporâneas.

Isso signi"ca dizer que a identidade de lugar não é cristalizada, 
ao contrário, é dinâmica e altera-se ao longo do tempo e com as 
transformações socioculturais. É fruto de um processo de apro-
priação contínuo dos espaços, que pode ocorrer, de maneira geral, 
de duas formas: pela ação-transformação ou por identi"cação'. 

No caso da ação-transformação, a apropriação dos espaços 
ocorre por meio do envolvimento intencional do sujeito com o 
entorno, ou seja, é resultado da intenção e vontade dos indivíduos. 
Um bom exemplo é quando ocorre o envolvimento ativo da popu-
lação de um bairro na solução de um problema que afeta a todos. 
Para isso, os indivíduos juntam-se para discutir planos, propor refor-
mas e dialogar com o poder público, estabelecendo uma articulação 
que gera compartilhamento e cria vínculos de coletividade(.

Quanto à segunda forma de apropriação, em maior ou em menor 
grau, nós atuamos produzindo sentidos, por meio da interação que, 
ao longo do tempo, contribui para que ocorra a identi"cação entre o 
sujeito (ou o grupo) e o local que habita. Nesse caso, o processo é 
simbólico, fruto de práticas cotidianas. 

Encontramos aí os caminhos da apropriação, por meio do qual o 
sujeito se projeta no espaço e se apega a ele, ao mesmo tempo, o 
introjeta, transformando-o em um prolongamento de sua pessoa, da 
sua identidade, criando um lugar particularmente seu). 

Pensando o espaço como produto e produtor das relações 
sociais, a ação faz dele, antes um vazio sem sentido, algo com signi"-
cado para o indivíduo e para o grupo ao qual pertence: a comuni-
dade*. Se o indivíduo não participa ativamente da organização do 
local onde vive, se não atua como seu cocriador, a apropriação não 
ocorre, enfraquecendo o sentimento de pertença. 

Para a construção dos sentidos e a efetivação de relações emocionais 

entre o sujeito e o espaço, é preciso tempo para construí-las e 
estabelecer laços. Entretanto, em muitas situações, o tempo também 
é responsável pela ação inversa, resultando no afrouxamento dos 
laços entre o cidadão e determinados lugares.

Como exemplo, podemos lembrar as praças, que sempre 
tiveram um papel de protagonismo na história das cidades. A Ágora, 
na Grécia Antiga, era o centro dinâmico da cidade; um local para 
encontros, convivência, discussão sobre política, leis, sociedade e 
para fazer trocas. No período do Império Romano, esse espaço deu 
origem ao Fórum Romano que, posteriormente, orientou as praças 
nas cidades latinas e por toda a Europa. 

A Revolução Industrial iniciou uma mudança na con"guração 
desses espaços, gerando uma in!exão no sentido da vida pública. 
As ruas e praças deixaram de ser sinônimo de espaço público e 
novos locais privados se tornaram uma alternativa de lazer, como os 
teatros, boulevares, cafés e bares. Se, antes, as praças tinham a 
função de centro vital da cidade, no século XX, passaram a ser uma 
composição de complexo viário, tornando-se um entroncamento, 
uma rotatória, um lugar de passagem, em referência ao não lugar 
proposto por Marc Augé, sem a ligação emocional que caracteriza 
os laços de pertencimento,. 

Para que a população possa se apropriar novamente de espaços 
como as praças, ou de novos espaços, gerando identi"cação, é preci-
so que haja efetiva interação entre homem e meio. Esse processo 
ocorre em diferentes níveis de intensidade#+, podendo ser espontâ-
neo ou induzido por meio de políticas públicas especí"cas de incen-
tivo à apropriação da cidade por seus habitantes.

O primeiro nível de apropriação ocorre com a observação, mais 
particularmente com o olhar. Por meio dele, nos colocamos em conta-
to com as coisas, tornando-as conhecidas, gerando no observador um 
sentimento de familiaridade em relação ao que é observado. 

O olho busca e focaliza automaticamente um objeto de interesse, 

por meio de um sistema que refrata a luz e garante uma análise do 
ambiente à distância. Ao ver, obtemos informações sensoriais 
visuais. Todavia, quando esse conteúdo é reconhecido e compreen-
dido, ocorre o que chamamos de percepção, que garante a nossa 
interação com o mundo externo. Com a observação, podemos 
descrever objetos e pessoas, permitindo que sejam identi"cados 
pela diferenciação. A percepção torna-se, então, o fator constitutivo 
do eu pelo contato com o outro.

O olhar deliberado, organizado e sistemático## torna-se uma 
ferramenta fundamental de sensibilização e aprendizado daquele 
que vê, em relação ao que é visto. No campo da educação ambiental, 
por exemplo, as experiências com a observação de aves têm indica-
do que essa prática, em qualquer faixa etária, gera um vínculo afeti-
vo, princípio básico de uma educação transformadora e voltada para 
a consolidação do respeito ao meio ambiente#$. 

A observação também é importante, como primeira fase dos 
projetos de educação patrimonial. Podem ser realizadas atividades 
de percepção visual/sensorial, por meio de manipulação, experimen-
tação, medição, anotação, comparação, dedução, entre outras práti-
cas. Isso leva o observador a desenvolver um relacionamento com o 
bem cultural, dando a ele signi"cado, aumentando o grau de apro-
priação e envolvimento dos participantes com o patrimônio#%. Esse 
mesmo procedimento pode ser aplicado para gerar pertencimento 
às cidades.

Outro nível importante da observação é a escuta#&, caracterizada 
por um processo de tomada de consciência do que está à nossa 
volta. Dois exemplos, a partir das vivências do grupo, podem elucidar 
a aplicação do conceito.

Quatro dos pesquisadores foram convidados a explanar sobre a 
Teoria U e os níveis de escutas para um grupo de agentes sociais, na 
cidade de Jardinópolis/SP, em 2016. Era uma das primeiras experiên-
cias do IPCCIC em propagar externamente seus referenciais. Havia 

incerteza sobre a possibilidade de compreensão dos diferentes 
níveis de escuta, considerando a sutileza entre um e outro e o curto 
tempo de explanação. 

Como parte das atividades, a equipe propôs uma dinâmica. Os 
participantes tiveram que encenar uma situação em que aqueles 
diversos níveis de escuta estivessem presentes em situações que 
exigissem o diálogo entre a sociedade civil e o poder público. As 
esquetes apresentadas, foram tão pertinentes, que deixaram a certe-
za não só do entendimento sobre o que o grupo propunha, como a 
relação comum que os diferentes níveis tinham com a realidade 
daqueles participantes.    

O segundo exemplo resulta de uma pesquisa efetuada com 
comunidades de habitação precária em 2018. O grupo foi a campo 
com o pressuposto de que o problema evidente daquelas famílias 
eram suas casas precárias, muitas erguidas sobre sobras de madeira, 
tijolos disformes ou mesmo ocupando improvisadamente vagões de 
trem. Ao promover a escuta empática, para além das estatísticas, 
concluiu-se que a maioria estava contente com a própria moradia. 
Ao longo das conversas, eles falavam orgulhosos do trabalho coleti-
vo de construção dos barracos. A insatisfação era com a falta de 
direito à cidade, traduzido, nesse caso, por políticas públicas de 
acesso à infraestrutura, ao transporte coletivo, à educação e ao 
saneamento básico. 

Quali"car a escuta signi"ca, portanto, partir de níveis simples de 
percepção até chegarmos a um estado de atenção plena. Embora, no 
passo um, já tenhamos abordado os níveis de escuta, retomamos o 
tema. Propomos quatro níveis de escuta, que geram diferentes 
profundidades de interação com o meio e as pessoas à nossa volta:

(1) Escuta recuperadora – mente, coração e vontade fechados.
Quando ainda estamos com o nosso “copo cheio”, captamos o 

mundo por meio das nossas lentes, que foram moldadas por várias 
camadas de crenças, valores, julgamentos e conhecimentos que 

adquirimos ao longo da nossa vida. Esse “pacote” torna-se a nossa 
“verdade”, uma referência para ler e compreender o mundo, num 
processo de"nido como enculturação. Por outro lado, também pode 
nos tornar cegos e surdos para aquilo que emerge de uma “verdade”, 
de um “pacote” diferente do nosso. 

Pensemos sobre isso a partir da questão da “social media bubble” 
ou "ltros-bolha das mídias sociais. Certa vez, uma amiga disse: “Eu 
curto várias páginas de notícias e só leio as reportagens indicadas no 
meu feed”. Assim muitos também têm feito, na atualidade, portanto, 
não é nenhuma novidade. O que a maioria não se dá conta é que algo-
ritmos "ltram as informações sobre nós na Internet, criando um per"l. 
A partir daí, são formadas bolhas de grupos ideologicamente distintos. 

Em outras palavras, passamos a ver nas redes sociais apenas o 
que gostamos e coisas com as quais concordamos, criando a ilusão de 
que todos pensam como nós. Prisioneiros de uma ilusão planejada, 
não percebemos que, aos poucos, perdemos o contato com opiniões 
e pessoas diferentes. Sem a observação do que é diverso, sem o 
contato com o outro, o diálogo desaparece e é substituído por 
certezas retroalimentadas em monólogos travestidos de debates. Ao 
nosso pensamento pasteurizado, passam a importar apenas as 
virtudes e verdades dos parceiros da nossa “bolha de conforto”. Sem 
perceber, nos tornamos intolerantes, acreditando que outras opiniões 
são mentiras, porque não estão de acordo com as nossas.

Esse é apenas um exemplo de como podemos, com o tempo, 
por falta de observação do que é diferente, "carmos presos a 
padrões obsoletos, cristalizando velhas opiniões e modos de ser, 
por meio da retroalimentação. Nesse nível de escuta, as trocas, 
transformações e o aprendizado são super"ciais ou quase nulos. É 
como se estivéssemos dentro de uma sala, com as janelas e portas 
fechadas, enquanto um grupo de pessoas conversa na rua. Chega 
até nós um burburinho, mas não absorvemos nada, porque estamos 
com a mente, o coração e a vontade fechados para o novo.

Para escaparmos à armadilha de “escutar sem dar ouvidos”, 
precisamos primeiramente fazer a recuperação desses padrões e 
valores cristalizados e naturalizados em nossa conduta diária. Isso 
signi"ca criar condições para novos aprendizados, jogando luz em 
nós mesmos, em nossas certezas, aprofundando o autoconheci-
mento e o nível de consciência sobre a existência do motor oculto 
que move nossos pensamentos, palavras e ações.

(2) Escuta factual – mente aberta.
No segundo nível de escuta, já somos capazes de captar com 

clareza as informações vindas do mundo externo; estamos com a 
mente aberta para novos dados e perceber as contradições que 
despertam questionamentos sobre o nosso “pacote”, suscitando 
novos conhecimentos. Esse é o nível mais utilizado pela ciência. A 
partir de uma tese, identi"camos a antítese e construímos a síntese. 

No entanto, é preciso tomar cuidado para que esse processo 
seja genuíno e realmente estejamos com a mente aberta para o 
novo. O alerta advém do fato de que nem sempre estamos prontos 
para abrir mão do passado, das nossas certezas e verdades. Sem o 
preparo devido, essa seleção de fatos resulta de escolhas que se 
prestam apenas para con"rmar as nossas próprias teses e não para 
transformar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Se isso ocorrer, 
é porque ainda estamos sentados naquela sala, mas já abrimos a 
janela para ouvir o burburinho lá fora, contudo, ainda escolhemos 
ouvir apenas o que nos interessa. Por isso, é importante que o 
primeiro nível de escuta, a recuperação, seja bem-feita. Que esteja-
mos certos dos pontos cegos que in!uenciam nossas escolhas sem 
que percebamos.

(3) Empática 
Representa o terceiro nível de aprofundamento da escuta. 

Quando conseguimos escutar empaticamente, isso signi"ca que, 
além da mente, também fomos capazes de abrir nosso coração, 
colocando nossa atenção na verdadeira intenção de ouvir e entender 

o outro. Totalmente no presente, estamos no Agora. Nossa atenção é 
plena.

Para uma escuta nesse nível, precisamos de habilidades de 
comunicação baseadas na qualidade dos relacionamentos interpes-
soais e na formação de vínculos afetivos. Como detentores da facul-
dade de compreender emocionalmente as pessoas e o lugar onde 
vivemos, nos tornamos capazes de nos colocarmos no lugar do 
outro, evitando estranhamentos letais por meio do diálogo honesto.  

Isto já vem sendo praticado no campo da educação, onde estu-
dos revelam que a inserção de práticas educativas positivas e que 
provocam empatia, desde a infância, diminuem os níveis de violên-
cia e melhoram o aprendizado#'. 

A empatia é capaz de suscitar compaixão e generosidade. Basta 
ver a mobilização que ocorre depois de um desastre natural. O tsuna-
mi, na Ásia; a fome, na África; o terremoto, no Haiti. Milhões de 
pessoas no mundo todo se mobilizaram para ajudar as vítimas.

Para Jamil Zaki#(, empatia signi"ca compartilhamento e com-
preensão da emoção dos outros. Somos uma espécie social, 
motivada a fazer parte de um grupo e compartilhar um senso de 
identidade. Temos a tendência a agir em conformidade com a maio-
ria, evidenciando que, como grupo, queremos compartilhar. Uma 
prova é que pessoas que já foram bene"ciadas por doações, normal-
mente, tornam-se mais empáticas e capazes de repassar a generosi-
dade, criando uma rede de boas ações. Ao contrário do que indica o 
senso comum, a ciência aponta que somos propensos à cooperação 
e a ter empatia. Principalmente quando vivemos em comunidades 
que valorizem esses comportamentos como norma social. Com 
frequência, são lugares onde há proximidade entre os moradores, 
com mais conexões e interdependência. Isso ocorre mesmo hoje, no 
mundo contemporâneo, que está marcado por crescente onda de 
ódio, desconexão e isolamento, em que parece cada vez mais difícil 
ter empatia.

A escuta empática é capaz de ativar esse “contágio positivo”. O 
treinamento desse nível de observação pode ocorrer das mais diver-
sas formas: leitura de obras literárias, apreciação de obras de arte, 
teatro, música, interações sociais e trabalho voluntário são alguns 
exemplos já comprovadamente exitosos em programas de escolas. 

No que tange às políticas públicas, a cultura e a educação são 
poderosas, nesse sentido. Medellin, na Colômbia, reduziu em 95% o 
índice de violência, se comparado há 20 anos, a partir do investimen-
to nesses setores. A estratégia foi a criação de equipamentos 
culturais, como bibliotecas parque, em comunidades do município 
com menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH), maior 
demogra"a e expressivo histórico de violência. Esses lugares 
passaram a funcionar como pontos de transformação e fortaleci-
mento das comunidades locais. 

Em Londres, o Empathy Museum tem proposto uma série de 
projetos artísticos dedicados a ajudar as pessoas a olhar o mundo 
com o enfoque dos outros. Com foco na narrativa e no diálogo, o 
museu tem explorado como a empatia pode transformar nossos 
relacionamentos pessoais e nos ajudar a enfrentar desa"os globais. 
como preconceito, con!ito e desigualdade.

Em 2018, em parceria com o Intermuseus, foi realizada, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a exposição Caminhando em 
seus Sapatos, com curadoria do "lósofo Roman Krznaric. Os 
visitantes eram convidados a ouvir histórias reais e “calçar” os sapatos 
do dono da história#). As experiências provocaram risos, choro e um 
“espelhamento” entre as histórias escutadas e as vivências pessoais 
daqueles que interagiram com a exposição. 

Em novembro de 2018, aplicamos uma técnica de diálogo 
empático com um grupo de 12 pessoas, que realizava um curso de 
autoconhecimento e desenvolvimento dos sentimentos. Embora se 
reunissem sistematicamente por uma hora e meia, toda semana, por 
três anos, pouco se conheciam. A prática consistiu em formar duplas 

que deveriam caminhar pelo ambiente conversando por seis minu-
tos. Nos primeiros três minutos, um membro da dupla deveria falar 
sobre a sua infância, sobre os momentos mais signi"cativos da sua 
vida, que promoveram marcante transformação pessoal. 

O enfoque deveria ser sentimentos e emoções vivenciados nos 
acontecimentos relatados. Enquanto isso, cabia àquele que escutava 
manter constantemente o contato visual com o seu interlocutor, não 
interrompendo o relato e evitando emitir sons e gestos de 
concordância ou discordância. Depois de três minutos, a dupla inver-
tia os papéis. 

Ao "nal, todas as duplas a"rmaram que descobriram neces-
sidades e sentimentos em comum com o parceiro de exercício. 
Relataram também que, embora convivessem em um curso para 
desenvolver sentimentos e empatia, conheciam muito pouco os 
sentimentos do colega. Ficou claro, com essa experiência de 
escuta transformadora, que o compartilhamento gera con"ança, 
estreita o relacionamento entre os participantes e aumenta a 
capacidade de compreensão mútua, por meio da empatia, iden-
ti"cação e projeção. Isso ocorre de maneira “sempre intersubjeti-
va, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade”#*. 
Ao compreender verdadeiramente o outro, somos capazes de 
lutar contra o ódio e a exclusão, porque abandonamos a surdez 
típica dos posicionamentos enraizados e cristalizados.

Outro aspecto é que a escuta empática tem grande potencial 
para gerar identi"cação entre quem ouve e quem é ouvido, porque 
nos permite constatar que, independentemente das nossas 
diferenças, temos as mesmas necessidades de segurança e satisfação 
das nossas carências. Ao encontrarmos nossas necessidades 
comuns, podemos estabelecer uma comunicação não violenta. 

Ana Lúcia Giradi Ribeiro da Rocha, enfermeira, resumiu o que 
signi"cou para ela participar da atividade de diálogo empático: 

“Em uma época, como a atual, onde a necessidade de se falar 

sobre os próprios sentimentos está tão necessária, e onde ter quem 
nos ouça está tão escasso, a atividade de Escuta, sem dúvida é uma 
grande oportunidade de aprendizado e crescimento emocional, 
tanto para aquele que precisa de CORAGEM para falar de si, quanto 
para aquele que se dispôs a ouvir, como os OUVIDOS DE OUVIR, de 
alma para alma”.

(4) Escuta transformadora.
Na escuta transformadora, ou gerativa, estamos prontos a escol-

her o que queremos deixar para trás do nosso “pacote”; questões que 
limitam nossas ações, permitindo que emerjam soluções criativas 
para nossa vida e para a comunidade. Estamos prontos para olhar 
para o futuro, desenvolvendo a criatividade coletiva. Para isso, deve-
mos ser capazes de abandonar, mesmo que parcialmente, nossa 
atitude egocêntrica, estando prontos para adotar um comportamen-
to ecocêntrico, agindo a partir do todo. Esse é o momento para cocri-
ar o espaço em que vivemos, tornando-o um lugar que faz sentido 
para nós. Com a mente e o coração abertos, também somos capazes 
de abrir nossa vontade para agir em prol da ativação das nossas 
potencialidades. Nessa fase, nos colocamos dispostos a ouvir o outro 
e nos transformar.

É um processo criativo resultante de um mergulho profundo em 
nossas memórias individual e coletiva, no qual encontramos infor-
mações e experiências geradoras de novos conhecimentos. Nesse 
mergulho no outro e em nós mesmos, fazemos conexões, desperta-
mos recordações. nos ligando à nossa própria essência. Quanto mais 
fundo vamos, mais somos capazes de acessar sentimentos, 
sensações e termos percepções do mundo, emergindo com o que é 
necessário para tornar a nossa existência signi"cativa e feliz.

Recuperamos e tomamos consciência das nossas crenças e 
valores. Fomos capazes de observar de maneira factual e seletiva nossa 
realidade. Abrimo-nos para criar relações de empatia com os outros e 
com o lugar em que vivemos. No nível da escuta transformadora, 

chegou o momento de olharmos para o futuro. Nessa fase, estamos 
prontos para assumir a condição de cocriadores, num nível mais 
profundo de apropriação do mundo. Isso se traduz pela participação 
ativa na organização e transformação dos espaços sem sentido em 
espaços com identidade de lugar. 

Sabemos que não é uma proposta simples e que exige mudança 
de padrões de comportamento muito enraizados, e reconhecidos 
por redes de conversação#,. Contudo, sabemos que, quanto mais 
houver apropriação e identi"cação entre o indivíduo e seu entorno, 
maior a possibilidade de adotar um comportamento de preservação 
do ambiente e da própria humanidade. O fortalecimento da identi-
dade de lugar reforça o apego do indivíduo em relação ao entorno e 
estimula a ética do cuidado mútuo. Isto signi"ca que temos a 
tendência de preservar aquilo com o qual temos laços de afeto e que 
nos faz sentido$+. 

Nós, como sociedade, precisamos nos apropriar para sentir que 
somos parte de algo. Sentir que temos o domínio de um local, que 
podemos arrumá-lo, remodelá-lo, construir nele algo com o qual nos 
identi"camos. Precisamos disso para garantir nossa segurança emo-
cional. Necessitamos da identi"cação com territórios próprios para 
constituir nossa personalidade, estruturar conhecimentos e relações 
sociais saudáveis e duradouras.

O nível de apropriação do lugar está diretamente relacionado às 
atitudes do indivíduo em relação ao meio, às normas sociais, leis e 
questões político-administrativas$#. A"nal, o lugar é o campo da 
sociabilidade, das trocas, da generosidade. O contrário dele é a 
solidão e o vazio de signi"cado.

Nosso lugar pode ser uma rua, uma vizinhança, um bairro, uma 
cidade, um país ou o mundo inteiro. Não é o tamanho que o de"ne e 
sim quanto nos apropriamos dele; o nosso sentimento de pertença. 
Quanto ele é um elemento constitutivo daquilo que somos e do que 
nos torna reconhecidos pelos outros. É dele que recebemos a 

in!uência para aumentar nossa autoestima e estreitar nossas 
relações sociais. É nele que aprendemos a nos relacionar, desenvol-
vendo sentido de continuidade, de"nido pela manutenção do meio 
ambiente e da nossa própria vida. 

Sentido de vizinhança: 
a proximidade como proposta
Trataremos da importância da escuta empática e transformado-

ra para constituir a identidade de lugar, como forma de estabelecer 
um ambiente seguro, que favoreça a autoestima e a autoe"cácia dos 
habitantes. Entendemos que a proposta de “sermos comunidade” 
depende da postura proativa adotada para que nossas cidades 
deixem de ser espaços de solidão e tornem-se lugares com sentido.  

Para que isso ocorra, é necessário  efetivar um novo comporta-
mento, pautado em alguns parâmetros: ter presença na realidade 
do local onde vive, atuando como cocriador da comunidade, com a 
atenção plena não somente nas necessidades individuais, mas, 
também, nas necessidades do grupo; e estabelecer relações de 
vizinhança, pautadas na con"ança mútua e cooperação. Nesse 
último caso, a sociedade como um todo deve aprender com as 
relações de vizinhança mantidas em bairros pobres e frágeis, nos 
quais conviver com o vizinho tem papel fundamental na luta diária 
pela sobrevivência. É muito importante frisar que as relações de 
vizinhança "cam cada vez mais complicadas, na medida em que os 
vínculos passam a ser medidos pela descon"ança.

A perda de espaços de convívio coletivo e de lugares de proxi-
midade, que promoviam a interação e  construção de intimidade, 
entre as pessoas que habitam os centros urbanos, está se aceleran-
do, na medida em que aumenta o acúmulo de capital e ampliam-se 
as desigualdades sociais. 

Até a própria escola, que deveria ser o local de interação social, 
trocas e construção de relacionamentos pessoais sólidos, sofre com 

a hiperespecialização e o hiperindividualismo, provocando a perda 
das solidariedades e um consequente mal-estar do aluno, que "ca 
sem o lastro$$.

A explicação está em nosso estilo de vida, cada vez mais 
individualista, e na insegurança que permeia os espaços públicos. 
Esses e outros fatores levam ao enfraquecimento da “linha” que 
alinhava o tecido social. 

Os pontos de encontro, que antes eram comuns em nossos 
bairros, estão deixando de existir. Temos cada vez menos oportuni-
dades de interação e convivência, tão necessárias para a construção 
dos laços que consolidam a con"ança. 

Esses laços  caracterizam-se por um sentido de vizinhança base-
ado na proximidade, que é o suporte da sociabilidade e geradora da 
solidariedade e identidade. No lugar, ocorrem a cooperação e o 
con!ito, partes importantes da equação da convivência em grupo, 
da vida social em comum. São as chamadas vizinhanças vivas, 
grupos com sólida dinâmica social e cultural, em que encontramos 
diversidade de relações. Nesses ambientes, há um investimento 
emocional, com os habitantes promovendo a interação com o lugar, 
pela participação em eventos, vida política, brincadeiras, conversas 
de rua, etc. O vizinho não é um estranho, mas um participante ativo 
das nossas vidas.

O fortalecimento dessas relações conta com outros importantes 
elementos: a afetividade, evidenciada na união e no cuidado mútuo; 
o surgimento de lideranças locais; a existência de espaços recreati-
vos, áreas naturais e espaços abertos; o compartilhamento de inter-
esses; a participação voluntária na vida da comunidade; a troca de 
informações; as normas sociais percebidas e respeitadas; a segu-
rança emocional; o enraizamento. Essas são dimensões de apoio 
social para garantir a qualidade de vida no lugar onde habitamos$%.

Tudo começa com os nossos vizinhos, aqueles mais próximos de 
nós. Tem início com o cultivo de mais oportunidades de interação 

social e experiências comuns. Principia-se com a escolha, o investi-
mento e a responsabilidade pessoal com o coletivo. Não raro, são 
atitudes simples, como fornecer e obter ajuda dos outros membros 
da comunidade; olhar a casa do vizinho quando ele viaja. Em outros, 
exige participação assídua em associações e movimentos da rua, do 
bairro e da cidade.

Pode-se começar apenas com um sorriso espontâneo dirigido 
ao morador da casa ao lado, enquanto tiramos o carro da garagem. 
Abandonando a postura do “Eu contra Eles”, a descon"ança em 
relação ao outro, para adotar um comportamento mais solidário, em 
sintonia com o nosso sentir, consequência de um investimento emo-
cional que diminui a descon"ança e nos leva a uma postura mais 
colaborativa de “Nós com os Outros”.

Eu, os outros e o lugar: 
identidade e sentido de comunidade 
Acreditamos que vivenciar o entorno físico e o social é atitude 

essencial para a construção da nossa identidade. Signi"ca que a 
con"guração das nossas identidades pessoal e coletiva se vincula à 
constituição de uma identidade de lugar$&. O lugar, portanto, é parte 
importante daquilo que somos e de como os outros nos veem$'. 
Oscilando entre o particular e o coletivo, nossa identidade engloba, 
ao mesmo tempo, nossa singularidade e a forma como mantemos 
nossas relações sociais e nos identi"camos com territórios próprios$(.

Nossa identidade pessoal está em constante metamorfose. 
Como nossas identidades emergem do pertencimento a culturas 
familiares, pro"ssionais, étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, nacio-
nais, etc., somos afetados pelas rápidas mudanças do mundo 
contemporâneo. O que tem acontecido cada vez mais, em especial 
nos centros urbanos, é a perda do sentido estável em relação ao 
nosso lugar e a nós mesmos$).

Se o ditado “só sentimos falta de algo quando o perdemos” está 

correto, talvez a explicação para estarmos tão preocupados com 
questões relativas à identidade, memória, comunidade, seja justa-
mente porque essas experiências estão se transformando em dúvi-
das e incertezas. Discutir identidade nos dias atuais signi"ca re!etir 
sobre o colapso do estado de bem-estar social e o crescimento da 
sensação de insegurança$*.

Ao sermos concebidos, carregamos as nossas tendências, fruto de 
nossa herança hereditária. Ainda temos que nos relacionar com as 
expectativas dos que nos rodeiam e com as nossas próprias característi-
cas. Podemos dizer que ainda no útero materno já iniciamos o nosso 
processo de interação com o ambiente. 

Quando nascemos, geramos mudanças no ambiente, e seguimos 
transformando-o e sendo transformados por ele. Em movimento 
constante, imprimimos nossa maneira de ser, que já não é nossa 
apenas, mas constituída pelo exercício de alteridade que exercemos 
em nossas relações. 

Mas, a"nal, quem somos nós? Quem sou eu? 
Ao tentar responder à pergunta, nos indagamos sobre nossa 

identidade, e podemos dizer que nossa identidade pode ser a 
descrição apenas de um personagem: o "lho, o pai, o professor, o 
médico. Onde está o autor?$, O autor consiste-se a partir do outro e, 
como fenômeno social, a identidade sofre mudanças constantes. 

No momento em que vivenciamos, na sociedade, uma crise de 
valores, podemos ter di"culdades de responder às questões sobre a 
identidade. A di"culdade pode residir no próprio valor em vigência 
no grupo ao qual pertencemos. Podemos sofrer o efeito camaleão, 
ou seja, de acordo com o grupo, nos atribuímos atributos valorizados 
de forma diferente. 

Em um contexto de supervalorização do ter, em detrimento do 
ser, na maioria das vezes, nos apresentamos a partir do que aparen-
tamos e do poder que possuímos. Identi"car os valores que nos 
representam como seres humanos pode ser um exercício arriscado, 

ou mesmo difícil de acontecer, pois para tanto, necessitamos retor-
nar à pergunta: Quem sou eu?

Ao perguntar, nos remetemos a uma re!exão sobre nós 
mesmos, mas, no momento em que precisamos efetiva e urgente-
mente ser felizes, o outro é que permite a nossa identi"cação, é um 
meio para a nossa conquista, não mais um "m para eu ser. 

Assim, seguimos cegos, em um mundo repleto de estímulos 
que nos promete a felicidade e o bem-estar. Para muitos, essa 
caminhada pode gerar mal-estar e inquietações, e na tentativa de 
reconhecer quem é o autor do personagem que representamos, 
acabamos por “remar contra a maré”, em busca de nos reconhecer-
mos nos outros, para atingir o que é mais salutar para a nossa vida: o 
autoconhecimento.

Dispostos a obter o autoconhecimento, podemos vivenciar 
situações de intenso con!ito, pois nossas relações e os costumes, 
construídos a partir de características de liquidez, podem nos 
enclausurar em nós mesmos e, então,  chegarmos a ponto de acredi-
tar que podemos ser alguém autossustentável. Será possível?

Novamente encontramos um dilema: O autor do personagem 
precisa ser ele apesar de tudo, mas precisa do outro, ainda, para se 
constituir.  O que fazer? Entregar-se ao desespero, ou à desesperança, 
ao tédio e à apatia, pode ser o caminho mais fácil, mas menos proveito-
so e o mais perigoso, pois podemos cair na armadilha de desistir de 
sermos o autor e acabarmos como um objeto, ou um ser que foi. 

Abandonar a apatia e o tédio pode nos levar em busca do outro 
que nos faz reconhecer quem somos, mas também nos completa 
nos momentos de desesperança e esperança. Nesse momento, 
podemos, sim, acreditar que somos o autor e não apenas uma 
personagem. Recuperar o sentido que nos faz humanos, identi"can-
do o rumo de nossas vidas, nos leva a escolher viver e superar o sofri-
mento relacionado às necessidades básicas e existenciais%+. 

Em um mundo midiático, que se alimenta de notícias 

sensacionalistas, ao divulgar o que é mais perverso do ser humano, 
escolher o sentido da vida e procurá-lo na alteridade parece ser um 
imenso desa"o para as pessoas que almejam uma “vida plena desen-
tido, e querem cultivar tudo de melhor que existe dentro delas para 
maximizar as experiências de amor, trabalho e lazer”%#. 

A superação desse desa"o nos remete à ideia de resiliência, que 
implica um desenvolvimento positivo. O ser resiliente não somente 
supera, como também se constitui mais fortalecido individual ou 
coletivamente, fruto de suas conquistas nos processos de aprendiza-
gem e transformações pessoais e contextuais%$. 

Nesse momento, a noção de resiliência estreita os laços com o 
conceito de empoderamento, entendido como “processo de mobili-
zações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 
comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando 
sua autonomia”%%. Fortalecido, o ser humano se empodera, ou 
vice-versa.  Lechner, investigando o vínculo entre migração, resiliên-
cia e empoderamento, a partir de autorrelato de migrantes, aponta 
que a resiliência coletiva sinaliza o “poder” do contexto relacional 
para o empoderamento%&. 

Nesse movimento, compreendemos que somos uma comuni-
dade. Assim, retornamos ao grupo do qual viemos, fortalecidos para 
exercer a nossa autoria e propagar a necessidade de cada um ser o 
cocriador de sua história. 

Ao "nal, somos o resultado da soma do Eu, dos Outros e do 
Lugar, como elementos do que signi"ca fazer parte de algo. Essa é a 
chave para a compreensão do sentido de comunidade, entendido 
como a percepção do espaço como um componente afetivo, com-
preendido por dimensões  (Fig. 1) no campo do sentimento%'. 

1. Pertencimento
Essa dimensão garante um estatuto de membro, a sensação de fazer parte 

de um grupo caracterizado por certa identi"cação e no qual cada indivíduo 
deve fazer um investimento pessoal para permanecer pertencente. 

2. Con!ança. 
Desenvolvida com a construção de normas que garantem a 

ordem e a distribuição do poder, a con"ança é fundamental na 
formação de valores comuns. É constituída com o respeito às opin-
iões dos membros do grupo, para que o indivíduo tenha certeza de 
que exerce certa in!uência sobre o coletivo e, ao mesmo tempo, que 
o grupo tem in!uência sobre o individual.

3. Trocas
Objetivos, crenças e necessidades comuns são identi"cadas e 

passam a ser partilhadas, reforçando a integração e a coesão do grupo. 
Nesse processo de troca contínua, os indivíduos sentem que, mesmo 
parcialmente, suas necessidades e seus anseios estão sendo atendidos.

4. Memórias coletivas. 
Essa é a dimensão que constitui o espírito comunitário e possibilita 

o estabelecimento de ligações emocionais, que ocorrem com o compar-
tilhamento de experiências, originando valores e representações 
comuns. História, lugares e vivências são partilhados, construindo 
memórias coletivas que dão suporte às outras dimensões, formando um 
círculo contínuo que evita a cristalização do grupo e a sua estagnação.
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Seis passos para a Cidade Humana

Atualizando os dados para 2019, após pesquisa com cerca de 70 
mil pessoas, em dez países, a organização não governamental ingle-
sa 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 
"cou nas mãos do 1% mais rico. Para os 50% mais pobres, nada 
sobrou. Essa movimentação econômica, proporcionalmente, seria 
su"ciente “para acabar mais de sete vezes com a pobreza extrema”(.

Como se constata, a instalação progressiva do binômio mencio-
nado associou-se às implicações econômicas da crise mundial inicia-
da em 2008 e, no Brasil, ganhou contornos mais fortes com o retorno 
da in!ação, aumentando os índices de desemprego e insegurança 
social, além do desgaste de instituições consolidadas, como a Petro-

bras; denúncias de corrupção atingindo vários partidos políticos; e o 
impeachment presidencial, ocorrido em 2015. O que não é um caso 
especí"co brasileiro, a"nal, 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 "nais da trágica 
experiência ditatorial que vivenciamos por cerca de 20 anos. 

Para que se tenha uma ideia desse movimento, entre as novi-
dades 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 apoia-
dos 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 despacha-
das pelo Correio e endereçadas ao Congresso Nacional). Isso não é 
pouco, se pensarmos que estávamos emergindo de um duro processo 
de repressão e que, naquele contexto, a tecnologia não nos possibili-
tava as facilidades de comunicação vivenciadas hoje. 

Contudo, nas conversas da "la 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, rea"rma: “Ah! se fôssemos como os franceses, ou os ingleses, 
ou, "nalmente, os americanos...”.

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 exer-
cício cidadão de sua gente?* Ou, ainda, precisamos mesmo continu-
ar 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 sustentabili-
dade, 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 
pací"co e do qual se sentem merecedores?,

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 produção#+, garantindo espaços de 
proximidade e novo fôlego às cidades menores e interioranas. Além 
disso, possibilitaria a "xação 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 impos-
sível, 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 públi-
cos locais” ##.

 Fruto de tais re!exões, 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 

aqui reside na compreensão de que nossa forma de luta é também 
o"ciosa, muitas vezes presente no microespaço, na construção de 
relações cotidianas entre grupos de interesse, práticas aqui entendi-
das como micropolítica.

De forma mais ampla, focando nos anos de pesquisa vivencia-
dos pelo IPCCIC, e na produção bibliográ"ca pertinente, propomos 
veri"car 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 senti-
do, 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”#$, 
circunscrita ao documento constitucional e teoricamente concedida 
pelas instituições na "gura dos políticos de ocasião. Para outros, 
usufruímos de uma “cidadania herdada” uma vez que, historica-
mente, lutas ancestrais por direitos foram capturadas e abafadas por 
determinados grupos controladores dos corredores do poder políti-
co neste país e que de"niam 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 socie-
dade. Ela carece de reconhecimento, ou seja, são cidadãos aqueles 
que assim são vistos nas práticas cotidianas do Estado Nação#%. Ou 

seja, contemporaneamente, a cidadania tem sido associada ao 
pertencimento a determinado Estado Nação e que, por sua vez, 
possui responsabilidades com seu povo#&.

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 viver#'. Ou, ainda, porque se entende que 
cidadania plena só é possível para determinados contornos culturais 
e geográ"cos. 

Compreender que cidadania e história são dois campos que 
podem caminhar juntos é o grande desa"o. Nesse sentido, a cidada-
nia, 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 homogene-
izada, na tentativa de encaixotar nossa trajetória enquanto nação, ao 
que se habitualmente passou a entender como “civilizado” e “apro-
priado”. Assim, nossa experiência de cidadania não é melhor nem 
pior, apenas diferente! 

O acesso aos direitos por parte de mulheres, negros, homoafeti-
vos, 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 

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 Estado#). Para outro#*, evidencia-se o entendimento de 
que ser cidadão signi"ca 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. 
Marshall#, e compreendidos como: direitos civis entendidos como a 
possibilidade de ir e vir, liberdade de opinião e fé, igualdade, proprie-
dade 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 socie-
dade. 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 individu-
al 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 com-
preendia 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 

políticos. Tais etapas transformam sua análise em uma escala ascen-
dente, ou seja, um movimento progressivo, que chega à conquista 
"nal 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 destru-
ição e substituição dos direitos. De fato, essa é uma questão com-
plexa, a"nal, 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 signi"ca que não sejam tais para quem os 
instituiu. Precisamos "car 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 socie-
dades especí"cas, com culturas especi"cas, dentro das quais pessoas 
tinham direitos civis especí"cos 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 Santos$+, 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 exem-
plo desse olhar reside na questão dos Direitos Políticos, que embora 

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 universaliza-
dos só foram efetivados de forma constitucional na década de 1930 
e apenas após é que tivemos os direitos civis e políticos consolida-
dos, 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 empodera-
mento social. Mas tratava-se de uma prática paternalista, fruto da 
lógica fundiária e que, no período republicano, buscava uma com-
pensação para desmandos tradicionais ou a construção dos chama-
dos 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 instituições$#.

A Constituição de 1988 e uma quantidade razoável de leis trouxe-
ram,  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 origi-
nalmente se supunha que aconteceria$$. Contudo, é possível a"rmar 
que a Constituição representa uma das primeiras preocupações da 
macropolítica, no sentido de privilegiar um novo modo de se relacio-
nar 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 in!uência 
dos lobbies e interesses escusos de políticos pro"ssionais, mas 
também dos grupos de pressão dos movimentos sociais que preten-
deram atender às demandas de grupos “esquecidos” pelo poder 
público.

Diante disso, a pergunta que persiste é: A cidadania ou a sua 

busca só pode ser compreendida por leis e práticas o"cializadas em 
uma Carta Constitucional?

Entendemos que, embora a resposta a"rmativa para essa 
questão seja o mais confortável, a cidadania esvazia todas as formas 
de luta e exercício de direitos vividos por diversos países, notada-
mente os latino-americanos e, em especial, o Brasil. A"rmar que 
nossa cidadania só foi alcançada com a Constituição de 1988 é esva-
ziar todas as formas de exercício de direitos ocorridas até então e 
entender que o processo histórico é progressivo na busca por um 
"nal dourado aos moldes das fábulas infantis. A história pressupõe a 
compreensão da diversidade de indivíduos e suas trajetórias em 
uma determinada realidade geográ"ca 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 experen-

ciado, em especial nos últimos anos, nos ensinam arduamente que 
apenas a declaração de direitos não signi"ca a sua fruição por parte 
da sociedade. E se o Estado não se organiza o su"ciente para efetivar 
a proposta constitucional, certamente a sociedade buscará uma 

fórmula paralela, a "m de contemplar seus direitos, o que lamentavel-
mente 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 re!ete 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 especí"cas, 
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 -, en"m, 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 conser-
vadores 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 "m, assumem a mesma importância. A tercei-
ra 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 

desa"o principal reside em garanti-los. 
E por que isso ocorre?
Não existe reforma política sem reforma do pensamento políti-

co. Ambas as mudanças pressupõem uma reforma do próprio pensa-
mento. 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 refor-
mas 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 quali-
dade 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. Tragi-
camente, 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 re!exão 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”. 

Aqui visualizamos um exemplo da rede de conversação explicitada 
no passo um. Somos fruto de uma in!uência 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 sociedade$%.

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 taxações$&.

Não se trata aqui de menosprezar a importância das lideranças 
políticas, que, de fato, são fundamentais ao exercício da macropolíti-
ca, 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 
"m, o solo da política é o da necessidade e inevitabilidade do 
convívio$'.

 Contudo, se nossa herança é a do “curral eleitoral” camu!ado 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, descobrís-
semos 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.

Ocorre que não é bem assim....
Roberto Da Matta$( 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 
identi"ca, em certas ocasiões, com seu patrão. Numa sequência, a 
empregada se identi"ca com a casa onde trabalha e o trabalhador 
acaba se identi"cando com a empresa que, por sua vez, se identi"ca 
com certos órgãos do Estado. No "nal, a tendência é, no Brasil, identi-
"car que o Estado é o domínio responsável pela totalização de todo 
o sistema em sua vertente formal acabada. É, pois, muito mais fácil a 
identi"cação com o superior do que com o igual, geralmente cerca-
do pelos medos da inveja e da competição, o que, entre nós, di"culta 
a formação de éticas horizontais$). 

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 conse-
quência, em estranhar o outro, que, em geral, acreditamos ser a 
contradição do que somos nós. 

O que propomos é manter as exigências que de"nem, 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, progres-
sivamente, se expandam e se empoderem, a ponto de exigir da 
macropolítica um posicionamento sobre as demandas de determi-
nado 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, susci-
tando a tomada de consciência e a empatia$*. Esse movimento, que 

principia do individual para o coletivo, permite migrar do indiferentís-
mo e da postura que rea"rma o distanciamento das questões políti-
cas, 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 solidi"cadas: “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. A"nal, todos estamos conectados e sofremos por uma reali-
dade de muito desencanto e desatenção. As pessoas já não se 
olham e não se permitem trocar pequenas gentilezas... Tragica-
mente, 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 "m 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 ação$,. 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 

três grandes poluidores, rea"rmaram seu compromisso com a imple-
mentação desse pacto ambiental%+. 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 capital%#.

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 produ-
tores 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 desa"os 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 desa"os. E isso "ca claro nas ações da ONU com a construção 
e divulgação dos ODS, por exemplo%$. 

 Não se trata de negar nosso passado e sim de usarmos o que 
nossas experiências nos trouxeram de bom e, por meio da obser-
vação, 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”%%.

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 

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. Portan-
to, 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 acopla-
da a um determinado território tem sido questionada pelo próprio 
processo de globalização e a ideia clássica de soberania nacional 
progressivamente questionada em função dos !uxos migratórios; da 
busca de asilo por refugiados; da construção de instituições suprana-
cionais, 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, signi"ca lutar contra as migrações 
econômicas desejadas pelo capitalismo internacional, e para que 
cada ser humano possa ter sua vida, sua dignidade, suas possibili-
dades, 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 
todos%&. O cidadão cocriador é essencial, nesse processo, visto ser 

necessário compreender que precisamos fazer, com os direitos e 
respeito às pessoas, o que já fazemos com as mercadorias e a tecno-
logia em escala global, ou seja, dinamizá-los e popularizá-los. E essa 
percepção começa do comprometimento local com o outro para o 
global%'.

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 sanea-
mento básico. 

No caso do Brasil, como podemos continuar pensando que não 
é problema nosso o fato de que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geogra"a 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”%).

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 constru-
ir um pacto social garantido pela lei, agora, em um contexto de tantas 
transformações, propomos esse novo pacto, que necessita ser funda-
mentado 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 trans-
formá-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 

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 "scal; 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, signi"cando 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 e"cazes. 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 "m, 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 con"ança 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 con"ança mútua 
permanente, que descansa no Amor. Os autores não desconsideram 
as alianças políticas, como práticas da vida diária, e ressaltam que 

essas alianças são transitórias, exatamente porque não são 
con"áveis; 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, a"rmava 
que um ato mau, uma violência, não é algo banal%,. 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 trá"co 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 super"ciais, aceitan-
do 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 super"cialidade transforma o outro em algo supér-
!uo e que pode ser descartado com extrema facilidade&+. 

Dessa forma, os “Homens de Bem” continuam propagando redes 
de conversações como as que asseveram que “dos meus "lhos 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 "nal dessas re!exões, constatamos que, premidos pelas 
circunstâncias, já não podemos nos manter na acolhedora zona de 
conforto da Minha rotina, Minha família, Minha casa, Meu trabalho. 

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 momen-
to histórico que não caberá mais uma nova chance. A hora é agora&#.

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 

que uma reforma for pleiteada.
Em visita a uma comunidade, em Ribeirão Preto, onde 340 

pessoas moravam em situação precária, foi possível vivenciar o desa-
"o de formar o cidadão cocriador. O que se viu evidencia o protago-
nismo do ser humano em seu natural papel. Mulher nova, com cinco 
"lhos, apática perante suas responsabilidades maternas e sociais. 
Enunciadora de frases de compaixão; esperando viver da ajuda do 
outro; brava com o governo pelo "m 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 
a"rmamos é que, para seguir rumo à Cidade Humana, é preciso, incondi-
cionalmente, 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 “desre-
sponsabilização 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 

melhorar a vida das pessoas, mas antes de ser um instrumento a 
favor dos seres humanos que se quali"cam para fazer o acolhimento 
de pessoas com problemas, são documentos burocráticos que orga-
nizam 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 identi"car 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 a"rmação 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 e"ciente se forem 
absorvidos por muitos atores, dentro de uma rede de cooperação. A 
oferta de uma nova casa não será o "m 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 emocional-
mente destruidor a qualquer provedor, seja ele o pai ou a mãe.

Transformar o cidadão usuário, que sente um “cliente” do 

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 su"ciente para conceber um lugar para todos os seres 
humanos.   

Os municípios brasileiros, particularmente os de pequeno porte, 
vivem momentos de profundas transformações em seu modo de 
vida. A insegurança bateu à porta da frente, subindo os muros, 
trancando os portões e tornando os antigos vizinhos em estranhos. 
Paralelamente, as antigas pro"ssões estão desaparecendo e dando 
lugar a outras, que são pouco conhecidas. As festas religiosas 
minguaram, deixando de representar momentos importantes de 
encontro e integração. Os muros dos condomínios começam a domi-
nar a paisagem. As praças e os lugares públicos, aos poucos, perdem 
a função de lugar de proximidade, onde antes as pessoas podiam 
construir relações e estabelecer trocas. 

En"m, os municípios de pequeno e médio portes vivenciam 
mudanças pelas quais já passaram os grandes centros. As relações 
humanas e a participação da população na vida da comunidade 
passam por uma desumanização, marcadas pela falta de cidadania 
ativa, de sentimento de vizinhança e de sentido de comunidade.

Ao convidar o leitor para que “Seja Comunidade”, não propomos 
um retorno saudoso às velhas comunidades de outrora, quando as 
pessoas se sentavam na calçada, trocavam xícaras de açúcar e "rma-
vam contratos com o "o do bigode. Nem conclamamos a construção 
utópica de comunidades idílicas, que só existem em histórias para 
dormir, ou em nossos sonhos, nas quais todos cantam e dançam 
felizes e sem preocupação. Nossa proposta vai, justamente, no senti-
do contrário. 

Estamos propondo uma avaliação da realidade e a construção, a 
partir dela, de um futuro possível, com ênfase na felicidade integral 
do cidadão e no relacionamento humano. Sugerimos o caminho da 
participação comunitária, por meio da priorização do ser humano e 
da micropolítica, não se restringindo às iniciativas esporádicas em 
alguns órgãos e instituições de representação#. 

O convite é para desenvolver o sentido de comunidade, por 
meio de uma jornada compartilhada, que demanda tempo, espaço, 

investimento e responsabilidade pessoal e do grupo, a que chama-
mos, como já dito, de cocriação. 

Voltar ao conceito, explicitado no passo dois, é necessário, 
considerando as conexões propostas entre a de"nição de cocriação e 
o sentido de comunidade.  Do ponto de vista individual, a cocriação 
vai além da cidadania clássica, que envolve o exercício de direitos e 
deveres. Ao nos tornarmos cocriadores, deixamos de ser meros 
usuários das cidades, cuja atitude é  de um cliente que “consome” seu 
município, e passamos a nos comportar como artí"ces, nos apropri-
ando do espaço, imprimindo a ele um signi"cado. Esse tipo de 
cidadania pede envolvimento, solidariedade, colaboração e, no 
"nal, gera pertencimento$.

Na perspectiva do planejamento e da gestão das cidades, isso 
signi"ca olhar para dentro de cada localidade e propor um desen-
volvimento balizado em suas potencialidades, nos recursos e nas 
referências culturais de cada lugar, conduzidos com a "nalidade de 
promover o bem-estar coletivo.

Sabemos que um dos desa"os para o desenvolvimento dos 
municípios é a promoção de estratégias que valorizem o capital 
social de seus habitantes, caracterizado pelas capacidades individu-
al e coletiva de interagir, colaborar, cooperar, con"ar e se associar. 
Contudo, defendemos, como  um dos caminhos para enfrentar esse 
desa"o, a formação de competências que abarquem um conjunto 
de habilidades associadas ao saber conviver em grupo; saber 
estabelecer relações sociais duradouras; e, principalmente, saber 
pensar, planejar e agir como membro de uma comunidade.

Para todos aqueles que decidiram seguir uma jornada com-
partilhada com outros seres humanos, vivendo ou trabalhando em 
grupo, ou fazendo a gestão de municípios, apresentamos como 
contribuição três diretrizes: (1) a adoção da escuta transformado-
ra, como condição para formar a identidade de lugar; (2) o fomen-
to à proximidade, por meio do desenvolvimento do sentido de 

vizinhança; (3) a construção de um sentido de comunidade, pautado 
na cooperação. Se forem sistematicamente desenvolvidas com 
grupos-chave dos municípios, essas três diretrizes podem melhorar o 
diálogo entre o poder público e a sociedade civil; ativar a participação 
e o envolvimento da população com os problemas da cidade, levan-
do  melhoria para a qualidade de vida e o bem-estar da coletividade.

Escuta transformadora: meio para o 
fortalecimento da identidade de lugar

“Meu quintal é maior do que o mundo”, a"rmou o poeta Manoel 
de Barros. Porque ele é o nosso lugar. Porque nele há o que toca meu 
coração. Ele pode ser, ou não, um espaço geogra"camente delimita-
do, com cercas ou divisões político-administrativas, mas uma coisa é 
certa: ele faz sentido para quem o habita. 

Com o nosso lugar, temos uma ligação vivenciada no cotidiano, 
fruto das nossas relações com os outros, o tempo e o espaço%. Senti-
mos que a ele pertencemos e que ele nos pertence, mesmo que dele 
nós não tenhamos a posse legal. Esse sentimento de pertença é 
parte fundamental da construção da identidade de lugar, que se 
estabelece como elemento essencial do nosso convite: Seja Comuni-
dade. Ao analisar os laços de pertencimento de uma comunidade 
com vistas ao planejamento de políticas públicas, consideramos 
importante levar em conta alguns princípios&. 

(1) Continuidade. Esse princípio de"ne o vínculo entre a 
manutenção do espaço e a do próprio indivíduo. As memórias de 
lugares que foram importantes para a formação da nossa identidade 
individual, e que fazem parte da nossa vida, tem signi"cado emocio-
nal e atuam como referência para ações e experiências com os 
espaços que habitamos no presente. Ao encontrar características 
espaciais com as quais nos identi"camos, geramos uma sensação de 
continuidade, capaz de suportar lastros emocionais que auxiliam na 
apropriação dos espaços.  

(2) Distinção. Modos de vida diferentes de"nem formas diver-
sas de se relacionar com os espaços. Por exemplo, “habitantes do 
campo” e “habitantes da cidade” se distinguem, entre outros aspectos, 
pela maneira como se apropriam do lugar onde vivem. Outro  exem-
plo é o das pessoas que são nativas de um ambiente com um 
modo de vida especí"co que, ao se deslocar para outro espaço, marca-
do por referências culturais distintas e relações sociais diferentes, 
passam, necessariamente, por adaptações profundas.

(3) Autoestima. Todo sujeito produz avaliações sobre si mesmo 
e sobre os grupos aos quais pertence. No caso das cidades, essa 
avaliação é in!uenciada por vários fatores, entre eles, o prestígio do 
lugar onde vive, a percepção por parte do munícipe sobre a oferta de 
serviços, infraestrutura, qualidade de vida, etc. Fatores como falta de 
espaços de lazer, di"culdade de acesso à cultura, educação, trabalho 
e o baixo investimento na estética urbana, compõem elementos do 
ambiente que podem in!uenciar no sentimento de estima por si 
mesmo e pelo próprio meio.

(4) Auto-e!cácia. Diretamente relacionado à autocon"ança, 
esse princípio descreve a crença que uma pessoa tem na sua capaci-
dade de resolver um problema ou executar uma tarefa. Quanto mais 
facilitador for o ambiente, favorecendo as atividades cotidianas do 
indivíduo, mais se mantém o sentimento de auto-e"cácia.

Vejam que, quando falamos de lugar, estamos tratando de uma 
base territorial sobre a qual se assentam as inter-relações pessoais, 
evidenciando os signi"cados e o papel emocional. O lugar sempre é 
palco de representações, de sentidos e práticas, que são a essência 
da sua singularidade. Mais do que um suporte para as ações 
humanas, é o espaço de convivência humana, cujas características 
próprias, potenciais e limitações, podem favorecer ou estabelecer 
entraves ao seu desenvolvimento. Sua força positiva está no 
território compartilhado e no nível de apropriação por seus habi-
tantes. A percepção clara da identidade de lugar e os processos de 

apropriação dos espaços geram condições para que a sua gestão 
seja efetiva e torne-se mais e"caz em resolver problemas habituais 
enfrentados pelas cidades contemporâneas.

Isso signi"ca dizer que a identidade de lugar não é cristalizada, 
ao contrário, é dinâmica e altera-se ao longo do tempo e com as 
transformações socioculturais. É fruto de um processo de apro-
priação contínuo dos espaços, que pode ocorrer, de maneira geral, 
de duas formas: pela ação-transformação ou por identi"cação'. 

No caso da ação-transformação, a apropriação dos espaços 
ocorre por meio do envolvimento intencional do sujeito com o 
entorno, ou seja, é resultado da intenção e vontade dos indivíduos. 
Um bom exemplo é quando ocorre o envolvimento ativo da popu-
lação de um bairro na solução de um problema que afeta a todos. 
Para isso, os indivíduos juntam-se para discutir planos, propor refor-
mas e dialogar com o poder público, estabelecendo uma articulação 
que gera compartilhamento e cria vínculos de coletividade(.

Quanto à segunda forma de apropriação, em maior ou em menor 
grau, nós atuamos produzindo sentidos, por meio da interação que, 
ao longo do tempo, contribui para que ocorra a identi"cação entre o 
sujeito (ou o grupo) e o local que habita. Nesse caso, o processo é 
simbólico, fruto de práticas cotidianas. 

Encontramos aí os caminhos da apropriação, por meio do qual o 
sujeito se projeta no espaço e se apega a ele, ao mesmo tempo, o 
introjeta, transformando-o em um prolongamento de sua pessoa, da 
sua identidade, criando um lugar particularmente seu). 

Pensando o espaço como produto e produtor das relações 
sociais, a ação faz dele, antes um vazio sem sentido, algo com signi"-
cado para o indivíduo e para o grupo ao qual pertence: a comuni-
dade*. Se o indivíduo não participa ativamente da organização do 
local onde vive, se não atua como seu cocriador, a apropriação não 
ocorre, enfraquecendo o sentimento de pertença. 

Para a construção dos sentidos e a efetivação de relações emocionais 

entre o sujeito e o espaço, é preciso tempo para construí-las e 
estabelecer laços. Entretanto, em muitas situações, o tempo também 
é responsável pela ação inversa, resultando no afrouxamento dos 
laços entre o cidadão e determinados lugares.

Como exemplo, podemos lembrar as praças, que sempre 
tiveram um papel de protagonismo na história das cidades. A Ágora, 
na Grécia Antiga, era o centro dinâmico da cidade; um local para 
encontros, convivência, discussão sobre política, leis, sociedade e 
para fazer trocas. No período do Império Romano, esse espaço deu 
origem ao Fórum Romano que, posteriormente, orientou as praças 
nas cidades latinas e por toda a Europa. 

A Revolução Industrial iniciou uma mudança na con"guração 
desses espaços, gerando uma in!exão no sentido da vida pública. 
As ruas e praças deixaram de ser sinônimo de espaço público e 
novos locais privados se tornaram uma alternativa de lazer, como os 
teatros, boulevares, cafés e bares. Se, antes, as praças tinham a 
função de centro vital da cidade, no século XX, passaram a ser uma 
composição de complexo viário, tornando-se um entroncamento, 
uma rotatória, um lugar de passagem, em referência ao não lugar 
proposto por Marc Augé, sem a ligação emocional que caracteriza 
os laços de pertencimento,. 

Para que a população possa se apropriar novamente de espaços 
como as praças, ou de novos espaços, gerando identi"cação, é preci-
so que haja efetiva interação entre homem e meio. Esse processo 
ocorre em diferentes níveis de intensidade#+, podendo ser espontâ-
neo ou induzido por meio de políticas públicas especí"cas de incen-
tivo à apropriação da cidade por seus habitantes.

O primeiro nível de apropriação ocorre com a observação, mais 
particularmente com o olhar. Por meio dele, nos colocamos em conta-
to com as coisas, tornando-as conhecidas, gerando no observador um 
sentimento de familiaridade em relação ao que é observado. 

O olho busca e focaliza automaticamente um objeto de interesse, 

por meio de um sistema que refrata a luz e garante uma análise do 
ambiente à distância. Ao ver, obtemos informações sensoriais 
visuais. Todavia, quando esse conteúdo é reconhecido e compreen-
dido, ocorre o que chamamos de percepção, que garante a nossa 
interação com o mundo externo. Com a observação, podemos 
descrever objetos e pessoas, permitindo que sejam identi"cados 
pela diferenciação. A percepção torna-se, então, o fator constitutivo 
do eu pelo contato com o outro.

O olhar deliberado, organizado e sistemático## torna-se uma 
ferramenta fundamental de sensibilização e aprendizado daquele 
que vê, em relação ao que é visto. No campo da educação ambiental, 
por exemplo, as experiências com a observação de aves têm indica-
do que essa prática, em qualquer faixa etária, gera um vínculo afeti-
vo, princípio básico de uma educação transformadora e voltada para 
a consolidação do respeito ao meio ambiente#$. 

A observação também é importante, como primeira fase dos 
projetos de educação patrimonial. Podem ser realizadas atividades 
de percepção visual/sensorial, por meio de manipulação, experimen-
tação, medição, anotação, comparação, dedução, entre outras práti-
cas. Isso leva o observador a desenvolver um relacionamento com o 
bem cultural, dando a ele signi"cado, aumentando o grau de apro-
priação e envolvimento dos participantes com o patrimônio#%. Esse 
mesmo procedimento pode ser aplicado para gerar pertencimento 
às cidades.

Outro nível importante da observação é a escuta#&, caracterizada 
por um processo de tomada de consciência do que está à nossa 
volta. Dois exemplos, a partir das vivências do grupo, podem elucidar 
a aplicação do conceito.

Quatro dos pesquisadores foram convidados a explanar sobre a 
Teoria U e os níveis de escutas para um grupo de agentes sociais, na 
cidade de Jardinópolis/SP, em 2016. Era uma das primeiras experiên-
cias do IPCCIC em propagar externamente seus referenciais. Havia 

incerteza sobre a possibilidade de compreensão dos diferentes 
níveis de escuta, considerando a sutileza entre um e outro e o curto 
tempo de explanação. 

Como parte das atividades, a equipe propôs uma dinâmica. Os 
participantes tiveram que encenar uma situação em que aqueles 
diversos níveis de escuta estivessem presentes em situações que 
exigissem o diálogo entre a sociedade civil e o poder público. As 
esquetes apresentadas, foram tão pertinentes, que deixaram a certe-
za não só do entendimento sobre o que o grupo propunha, como a 
relação comum que os diferentes níveis tinham com a realidade 
daqueles participantes.    

O segundo exemplo resulta de uma pesquisa efetuada com 
comunidades de habitação precária em 2018. O grupo foi a campo 
com o pressuposto de que o problema evidente daquelas famílias 
eram suas casas precárias, muitas erguidas sobre sobras de madeira, 
tijolos disformes ou mesmo ocupando improvisadamente vagões de 
trem. Ao promover a escuta empática, para além das estatísticas, 
concluiu-se que a maioria estava contente com a própria moradia. 
Ao longo das conversas, eles falavam orgulhosos do trabalho coleti-
vo de construção dos barracos. A insatisfação era com a falta de 
direito à cidade, traduzido, nesse caso, por políticas públicas de 
acesso à infraestrutura, ao transporte coletivo, à educação e ao 
saneamento básico. 

Quali"car a escuta signi"ca, portanto, partir de níveis simples de 
percepção até chegarmos a um estado de atenção plena. Embora, no 
passo um, já tenhamos abordado os níveis de escuta, retomamos o 
tema. Propomos quatro níveis de escuta, que geram diferentes 
profundidades de interação com o meio e as pessoas à nossa volta:

(1) Escuta recuperadora – mente, coração e vontade fechados.
Quando ainda estamos com o nosso “copo cheio”, captamos o 

mundo por meio das nossas lentes, que foram moldadas por várias 
camadas de crenças, valores, julgamentos e conhecimentos que 

adquirimos ao longo da nossa vida. Esse “pacote” torna-se a nossa 
“verdade”, uma referência para ler e compreender o mundo, num 
processo de"nido como enculturação. Por outro lado, também pode 
nos tornar cegos e surdos para aquilo que emerge de uma “verdade”, 
de um “pacote” diferente do nosso. 

Pensemos sobre isso a partir da questão da “social media bubble” 
ou "ltros-bolha das mídias sociais. Certa vez, uma amiga disse: “Eu 
curto várias páginas de notícias e só leio as reportagens indicadas no 
meu feed”. Assim muitos também têm feito, na atualidade, portanto, 
não é nenhuma novidade. O que a maioria não se dá conta é que algo-
ritmos "ltram as informações sobre nós na Internet, criando um per"l. 
A partir daí, são formadas bolhas de grupos ideologicamente distintos. 

Em outras palavras, passamos a ver nas redes sociais apenas o 
que gostamos e coisas com as quais concordamos, criando a ilusão de 
que todos pensam como nós. Prisioneiros de uma ilusão planejada, 
não percebemos que, aos poucos, perdemos o contato com opiniões 
e pessoas diferentes. Sem a observação do que é diverso, sem o 
contato com o outro, o diálogo desaparece e é substituído por 
certezas retroalimentadas em monólogos travestidos de debates. Ao 
nosso pensamento pasteurizado, passam a importar apenas as 
virtudes e verdades dos parceiros da nossa “bolha de conforto”. Sem 
perceber, nos tornamos intolerantes, acreditando que outras opiniões 
são mentiras, porque não estão de acordo com as nossas.

Esse é apenas um exemplo de como podemos, com o tempo, 
por falta de observação do que é diferente, "carmos presos a 
padrões obsoletos, cristalizando velhas opiniões e modos de ser, 
por meio da retroalimentação. Nesse nível de escuta, as trocas, 
transformações e o aprendizado são super"ciais ou quase nulos. É 
como se estivéssemos dentro de uma sala, com as janelas e portas 
fechadas, enquanto um grupo de pessoas conversa na rua. Chega 
até nós um burburinho, mas não absorvemos nada, porque estamos 
com a mente, o coração e a vontade fechados para o novo.

Para escaparmos à armadilha de “escutar sem dar ouvidos”, 
precisamos primeiramente fazer a recuperação desses padrões e 
valores cristalizados e naturalizados em nossa conduta diária. Isso 
signi"ca criar condições para novos aprendizados, jogando luz em 
nós mesmos, em nossas certezas, aprofundando o autoconheci-
mento e o nível de consciência sobre a existência do motor oculto 
que move nossos pensamentos, palavras e ações.

(2) Escuta factual – mente aberta.
No segundo nível de escuta, já somos capazes de captar com 

clareza as informações vindas do mundo externo; estamos com a 
mente aberta para novos dados e perceber as contradições que 
despertam questionamentos sobre o nosso “pacote”, suscitando 
novos conhecimentos. Esse é o nível mais utilizado pela ciência. A 
partir de uma tese, identi"camos a antítese e construímos a síntese. 

No entanto, é preciso tomar cuidado para que esse processo 
seja genuíno e realmente estejamos com a mente aberta para o 
novo. O alerta advém do fato de que nem sempre estamos prontos 
para abrir mão do passado, das nossas certezas e verdades. Sem o 
preparo devido, essa seleção de fatos resulta de escolhas que se 
prestam apenas para con"rmar as nossas próprias teses e não para 
transformar a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Se isso ocorrer, 
é porque ainda estamos sentados naquela sala, mas já abrimos a 
janela para ouvir o burburinho lá fora, contudo, ainda escolhemos 
ouvir apenas o que nos interessa. Por isso, é importante que o 
primeiro nível de escuta, a recuperação, seja bem-feita. Que esteja-
mos certos dos pontos cegos que in!uenciam nossas escolhas sem 
que percebamos.

(3) Empática 
Representa o terceiro nível de aprofundamento da escuta. 

Quando conseguimos escutar empaticamente, isso signi"ca que, 
além da mente, também fomos capazes de abrir nosso coração, 
colocando nossa atenção na verdadeira intenção de ouvir e entender 

o outro. Totalmente no presente, estamos no Agora. Nossa atenção é 
plena.

Para uma escuta nesse nível, precisamos de habilidades de 
comunicação baseadas na qualidade dos relacionamentos interpes-
soais e na formação de vínculos afetivos. Como detentores da facul-
dade de compreender emocionalmente as pessoas e o lugar onde 
vivemos, nos tornamos capazes de nos colocarmos no lugar do 
outro, evitando estranhamentos letais por meio do diálogo honesto.  

Isto já vem sendo praticado no campo da educação, onde estu-
dos revelam que a inserção de práticas educativas positivas e que 
provocam empatia, desde a infância, diminuem os níveis de violên-
cia e melhoram o aprendizado#'. 

A empatia é capaz de suscitar compaixão e generosidade. Basta 
ver a mobilização que ocorre depois de um desastre natural. O tsuna-
mi, na Ásia; a fome, na África; o terremoto, no Haiti. Milhões de 
pessoas no mundo todo se mobilizaram para ajudar as vítimas.

Para Jamil Zaki#(, empatia signi"ca compartilhamento e com-
preensão da emoção dos outros. Somos uma espécie social, 
motivada a fazer parte de um grupo e compartilhar um senso de 
identidade. Temos a tendência a agir em conformidade com a maio-
ria, evidenciando que, como grupo, queremos compartilhar. Uma 
prova é que pessoas que já foram bene"ciadas por doações, normal-
mente, tornam-se mais empáticas e capazes de repassar a generosi-
dade, criando uma rede de boas ações. Ao contrário do que indica o 
senso comum, a ciência aponta que somos propensos à cooperação 
e a ter empatia. Principalmente quando vivemos em comunidades 
que valorizem esses comportamentos como norma social. Com 
frequência, são lugares onde há proximidade entre os moradores, 
com mais conexões e interdependência. Isso ocorre mesmo hoje, no 
mundo contemporâneo, que está marcado por crescente onda de 
ódio, desconexão e isolamento, em que parece cada vez mais difícil 
ter empatia.

A escuta empática é capaz de ativar esse “contágio positivo”. O 
treinamento desse nível de observação pode ocorrer das mais diver-
sas formas: leitura de obras literárias, apreciação de obras de arte, 
teatro, música, interações sociais e trabalho voluntário são alguns 
exemplos já comprovadamente exitosos em programas de escolas. 

No que tange às políticas públicas, a cultura e a educação são 
poderosas, nesse sentido. Medellin, na Colômbia, reduziu em 95% o 
índice de violência, se comparado há 20 anos, a partir do investimen-
to nesses setores. A estratégia foi a criação de equipamentos 
culturais, como bibliotecas parque, em comunidades do município 
com menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH), maior 
demogra"a e expressivo histórico de violência. Esses lugares 
passaram a funcionar como pontos de transformação e fortaleci-
mento das comunidades locais. 

Em Londres, o Empathy Museum tem proposto uma série de 
projetos artísticos dedicados a ajudar as pessoas a olhar o mundo 
com o enfoque dos outros. Com foco na narrativa e no diálogo, o 
museu tem explorado como a empatia pode transformar nossos 
relacionamentos pessoais e nos ajudar a enfrentar desa"os globais. 
como preconceito, con!ito e desigualdade.

Em 2018, em parceria com o Intermuseus, foi realizada, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a exposição Caminhando em 
seus Sapatos, com curadoria do "lósofo Roman Krznaric. Os 
visitantes eram convidados a ouvir histórias reais e “calçar” os sapatos 
do dono da história#). As experiências provocaram risos, choro e um 
“espelhamento” entre as histórias escutadas e as vivências pessoais 
daqueles que interagiram com a exposição. 

Em novembro de 2018, aplicamos uma técnica de diálogo 
empático com um grupo de 12 pessoas, que realizava um curso de 
autoconhecimento e desenvolvimento dos sentimentos. Embora se 
reunissem sistematicamente por uma hora e meia, toda semana, por 
três anos, pouco se conheciam. A prática consistiu em formar duplas 

que deveriam caminhar pelo ambiente conversando por seis minu-
tos. Nos primeiros três minutos, um membro da dupla deveria falar 
sobre a sua infância, sobre os momentos mais signi"cativos da sua 
vida, que promoveram marcante transformação pessoal. 

O enfoque deveria ser sentimentos e emoções vivenciados nos 
acontecimentos relatados. Enquanto isso, cabia àquele que escutava 
manter constantemente o contato visual com o seu interlocutor, não 
interrompendo o relato e evitando emitir sons e gestos de 
concordância ou discordância. Depois de três minutos, a dupla inver-
tia os papéis. 

Ao "nal, todas as duplas a"rmaram que descobriram neces-
sidades e sentimentos em comum com o parceiro de exercício. 
Relataram também que, embora convivessem em um curso para 
desenvolver sentimentos e empatia, conheciam muito pouco os 
sentimentos do colega. Ficou claro, com essa experiência de 
escuta transformadora, que o compartilhamento gera con"ança, 
estreita o relacionamento entre os participantes e aumenta a 
capacidade de compreensão mútua, por meio da empatia, iden-
ti"cação e projeção. Isso ocorre de maneira “sempre intersubjeti-
va, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade”#*. 
Ao compreender verdadeiramente o outro, somos capazes de 
lutar contra o ódio e a exclusão, porque abandonamos a surdez 
típica dos posicionamentos enraizados e cristalizados.

Outro aspecto é que a escuta empática tem grande potencial 
para gerar identi"cação entre quem ouve e quem é ouvido, porque 
nos permite constatar que, independentemente das nossas 
diferenças, temos as mesmas necessidades de segurança e satisfação 
das nossas carências. Ao encontrarmos nossas necessidades 
comuns, podemos estabelecer uma comunicação não violenta. 

Ana Lúcia Giradi Ribeiro da Rocha, enfermeira, resumiu o que 
signi"cou para ela participar da atividade de diálogo empático: 

“Em uma época, como a atual, onde a necessidade de se falar 

sobre os próprios sentimentos está tão necessária, e onde ter quem 
nos ouça está tão escasso, a atividade de Escuta, sem dúvida é uma 
grande oportunidade de aprendizado e crescimento emocional, 
tanto para aquele que precisa de CORAGEM para falar de si, quanto 
para aquele que se dispôs a ouvir, como os OUVIDOS DE OUVIR, de 
alma para alma”.

(4) Escuta transformadora.
Na escuta transformadora, ou gerativa, estamos prontos a escol-

her o que queremos deixar para trás do nosso “pacote”; questões que 
limitam nossas ações, permitindo que emerjam soluções criativas 
para nossa vida e para a comunidade. Estamos prontos para olhar 
para o futuro, desenvolvendo a criatividade coletiva. Para isso, deve-
mos ser capazes de abandonar, mesmo que parcialmente, nossa 
atitude egocêntrica, estando prontos para adotar um comportamen-
to ecocêntrico, agindo a partir do todo. Esse é o momento para cocri-
ar o espaço em que vivemos, tornando-o um lugar que faz sentido 
para nós. Com a mente e o coração abertos, também somos capazes 
de abrir nossa vontade para agir em prol da ativação das nossas 
potencialidades. Nessa fase, nos colocamos dispostos a ouvir o outro 
e nos transformar.

É um processo criativo resultante de um mergulho profundo em 
nossas memórias individual e coletiva, no qual encontramos infor-
mações e experiências geradoras de novos conhecimentos. Nesse 
mergulho no outro e em nós mesmos, fazemos conexões, desperta-
mos recordações. nos ligando à nossa própria essência. Quanto mais 
fundo vamos, mais somos capazes de acessar sentimentos, 
sensações e termos percepções do mundo, emergindo com o que é 
necessário para tornar a nossa existência signi"cativa e feliz.

Recuperamos e tomamos consciência das nossas crenças e 
valores. Fomos capazes de observar de maneira factual e seletiva nossa 
realidade. Abrimo-nos para criar relações de empatia com os outros e 
com o lugar em que vivemos. No nível da escuta transformadora, 

chegou o momento de olharmos para o futuro. Nessa fase, estamos 
prontos para assumir a condição de cocriadores, num nível mais 
profundo de apropriação do mundo. Isso se traduz pela participação 
ativa na organização e transformação dos espaços sem sentido em 
espaços com identidade de lugar. 

Sabemos que não é uma proposta simples e que exige mudança 
de padrões de comportamento muito enraizados, e reconhecidos 
por redes de conversação#,. Contudo, sabemos que, quanto mais 
houver apropriação e identi"cação entre o indivíduo e seu entorno, 
maior a possibilidade de adotar um comportamento de preservação 
do ambiente e da própria humanidade. O fortalecimento da identi-
dade de lugar reforça o apego do indivíduo em relação ao entorno e 
estimula a ética do cuidado mútuo. Isto signi"ca que temos a 
tendência de preservar aquilo com o qual temos laços de afeto e que 
nos faz sentido$+. 

Nós, como sociedade, precisamos nos apropriar para sentir que 
somos parte de algo. Sentir que temos o domínio de um local, que 
podemos arrumá-lo, remodelá-lo, construir nele algo com o qual nos 
identi"camos. Precisamos disso para garantir nossa segurança emo-
cional. Necessitamos da identi"cação com territórios próprios para 
constituir nossa personalidade, estruturar conhecimentos e relações 
sociais saudáveis e duradouras.

O nível de apropriação do lugar está diretamente relacionado às 
atitudes do indivíduo em relação ao meio, às normas sociais, leis e 
questões político-administrativas$#. A"nal, o lugar é o campo da 
sociabilidade, das trocas, da generosidade. O contrário dele é a 
solidão e o vazio de signi"cado.

Nosso lugar pode ser uma rua, uma vizinhança, um bairro, uma 
cidade, um país ou o mundo inteiro. Não é o tamanho que o de"ne e 
sim quanto nos apropriamos dele; o nosso sentimento de pertença. 
Quanto ele é um elemento constitutivo daquilo que somos e do que 
nos torna reconhecidos pelos outros. É dele que recebemos a 

in!uência para aumentar nossa autoestima e estreitar nossas 
relações sociais. É nele que aprendemos a nos relacionar, desenvol-
vendo sentido de continuidade, de"nido pela manutenção do meio 
ambiente e da nossa própria vida. 

Sentido de vizinhança: 
a proximidade como proposta
Trataremos da importância da escuta empática e transformado-

ra para constituir a identidade de lugar, como forma de estabelecer 
um ambiente seguro, que favoreça a autoestima e a autoe"cácia dos 
habitantes. Entendemos que a proposta de “sermos comunidade” 
depende da postura proativa adotada para que nossas cidades 
deixem de ser espaços de solidão e tornem-se lugares com sentido.  

Para que isso ocorra, é necessário  efetivar um novo comporta-
mento, pautado em alguns parâmetros: ter presença na realidade 
do local onde vive, atuando como cocriador da comunidade, com a 
atenção plena não somente nas necessidades individuais, mas, 
também, nas necessidades do grupo; e estabelecer relações de 
vizinhança, pautadas na con"ança mútua e cooperação. Nesse 
último caso, a sociedade como um todo deve aprender com as 
relações de vizinhança mantidas em bairros pobres e frágeis, nos 
quais conviver com o vizinho tem papel fundamental na luta diária 
pela sobrevivência. É muito importante frisar que as relações de 
vizinhança "cam cada vez mais complicadas, na medida em que os 
vínculos passam a ser medidos pela descon"ança.

A perda de espaços de convívio coletivo e de lugares de proxi-
midade, que promoviam a interação e  construção de intimidade, 
entre as pessoas que habitam os centros urbanos, está se aceleran-
do, na medida em que aumenta o acúmulo de capital e ampliam-se 
as desigualdades sociais. 

Até a própria escola, que deveria ser o local de interação social, 
trocas e construção de relacionamentos pessoais sólidos, sofre com 

a hiperespecialização e o hiperindividualismo, provocando a perda 
das solidariedades e um consequente mal-estar do aluno, que "ca 
sem o lastro$$.

A explicação está em nosso estilo de vida, cada vez mais 
individualista, e na insegurança que permeia os espaços públicos. 
Esses e outros fatores levam ao enfraquecimento da “linha” que 
alinhava o tecido social. 

Os pontos de encontro, que antes eram comuns em nossos 
bairros, estão deixando de existir. Temos cada vez menos oportuni-
dades de interação e convivência, tão necessárias para a construção 
dos laços que consolidam a con"ança. 

Esses laços  caracterizam-se por um sentido de vizinhança base-
ado na proximidade, que é o suporte da sociabilidade e geradora da 
solidariedade e identidade. No lugar, ocorrem a cooperação e o 
con!ito, partes importantes da equação da convivência em grupo, 
da vida social em comum. São as chamadas vizinhanças vivas, 
grupos com sólida dinâmica social e cultural, em que encontramos 
diversidade de relações. Nesses ambientes, há um investimento 
emocional, com os habitantes promovendo a interação com o lugar, 
pela participação em eventos, vida política, brincadeiras, conversas 
de rua, etc. O vizinho não é um estranho, mas um participante ativo 
das nossas vidas.

O fortalecimento dessas relações conta com outros importantes 
elementos: a afetividade, evidenciada na união e no cuidado mútuo; 
o surgimento de lideranças locais; a existência de espaços recreati-
vos, áreas naturais e espaços abertos; o compartilhamento de inter-
esses; a participação voluntária na vida da comunidade; a troca de 
informações; as normas sociais percebidas e respeitadas; a segu-
rança emocional; o enraizamento. Essas são dimensões de apoio 
social para garantir a qualidade de vida no lugar onde habitamos$%.

Tudo começa com os nossos vizinhos, aqueles mais próximos de 
nós. Tem início com o cultivo de mais oportunidades de interação 

social e experiências comuns. Principia-se com a escolha, o investi-
mento e a responsabilidade pessoal com o coletivo. Não raro, são 
atitudes simples, como fornecer e obter ajuda dos outros membros 
da comunidade; olhar a casa do vizinho quando ele viaja. Em outros, 
exige participação assídua em associações e movimentos da rua, do 
bairro e da cidade.

Pode-se começar apenas com um sorriso espontâneo dirigido 
ao morador da casa ao lado, enquanto tiramos o carro da garagem. 
Abandonando a postura do “Eu contra Eles”, a descon"ança em 
relação ao outro, para adotar um comportamento mais solidário, em 
sintonia com o nosso sentir, consequência de um investimento emo-
cional que diminui a descon"ança e nos leva a uma postura mais 
colaborativa de “Nós com os Outros”.

Eu, os outros e o lugar: 
identidade e sentido de comunidade 
Acreditamos que vivenciar o entorno físico e o social é atitude 

essencial para a construção da nossa identidade. Signi"ca que a 
con"guração das nossas identidades pessoal e coletiva se vincula à 
constituição de uma identidade de lugar$&. O lugar, portanto, é parte 
importante daquilo que somos e de como os outros nos veem$'. 
Oscilando entre o particular e o coletivo, nossa identidade engloba, 
ao mesmo tempo, nossa singularidade e a forma como mantemos 
nossas relações sociais e nos identi"camos com territórios próprios$(.

Nossa identidade pessoal está em constante metamorfose. 
Como nossas identidades emergem do pertencimento a culturas 
familiares, pro"ssionais, étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, nacio-
nais, etc., somos afetados pelas rápidas mudanças do mundo 
contemporâneo. O que tem acontecido cada vez mais, em especial 
nos centros urbanos, é a perda do sentido estável em relação ao 
nosso lugar e a nós mesmos$).

Se o ditado “só sentimos falta de algo quando o perdemos” está 

correto, talvez a explicação para estarmos tão preocupados com 
questões relativas à identidade, memória, comunidade, seja justa-
mente porque essas experiências estão se transformando em dúvi-
das e incertezas. Discutir identidade nos dias atuais signi"ca re!etir 
sobre o colapso do estado de bem-estar social e o crescimento da 
sensação de insegurança$*.

Ao sermos concebidos, carregamos as nossas tendências, fruto de 
nossa herança hereditária. Ainda temos que nos relacionar com as 
expectativas dos que nos rodeiam e com as nossas próprias característi-
cas. Podemos dizer que ainda no útero materno já iniciamos o nosso 
processo de interação com o ambiente. 

Quando nascemos, geramos mudanças no ambiente, e seguimos 
transformando-o e sendo transformados por ele. Em movimento 
constante, imprimimos nossa maneira de ser, que já não é nossa 
apenas, mas constituída pelo exercício de alteridade que exercemos 
em nossas relações. 

Mas, a"nal, quem somos nós? Quem sou eu? 
Ao tentar responder à pergunta, nos indagamos sobre nossa 

identidade, e podemos dizer que nossa identidade pode ser a 
descrição apenas de um personagem: o "lho, o pai, o professor, o 
médico. Onde está o autor?$, O autor consiste-se a partir do outro e, 
como fenômeno social, a identidade sofre mudanças constantes. 

No momento em que vivenciamos, na sociedade, uma crise de 
valores, podemos ter di"culdades de responder às questões sobre a 
identidade. A di"culdade pode residir no próprio valor em vigência 
no grupo ao qual pertencemos. Podemos sofrer o efeito camaleão, 
ou seja, de acordo com o grupo, nos atribuímos atributos valorizados 
de forma diferente. 

Em um contexto de supervalorização do ter, em detrimento do 
ser, na maioria das vezes, nos apresentamos a partir do que aparen-
tamos e do poder que possuímos. Identi"car os valores que nos 
representam como seres humanos pode ser um exercício arriscado, 

ou mesmo difícil de acontecer, pois para tanto, necessitamos retor-
nar à pergunta: Quem sou eu?

Ao perguntar, nos remetemos a uma re!exão sobre nós 
mesmos, mas, no momento em que precisamos efetiva e urgente-
mente ser felizes, o outro é que permite a nossa identi"cação, é um 
meio para a nossa conquista, não mais um "m para eu ser. 

Assim, seguimos cegos, em um mundo repleto de estímulos 
que nos promete a felicidade e o bem-estar. Para muitos, essa 
caminhada pode gerar mal-estar e inquietações, e na tentativa de 
reconhecer quem é o autor do personagem que representamos, 
acabamos por “remar contra a maré”, em busca de nos reconhecer-
mos nos outros, para atingir o que é mais salutar para a nossa vida: o 
autoconhecimento.

Dispostos a obter o autoconhecimento, podemos vivenciar 
situações de intenso con!ito, pois nossas relações e os costumes, 
construídos a partir de características de liquidez, podem nos 
enclausurar em nós mesmos e, então,  chegarmos a ponto de acredi-
tar que podemos ser alguém autossustentável. Será possível?

Novamente encontramos um dilema: O autor do personagem 
precisa ser ele apesar de tudo, mas precisa do outro, ainda, para se 
constituir.  O que fazer? Entregar-se ao desespero, ou à desesperança, 
ao tédio e à apatia, pode ser o caminho mais fácil, mas menos proveito-
so e o mais perigoso, pois podemos cair na armadilha de desistir de 
sermos o autor e acabarmos como um objeto, ou um ser que foi. 

Abandonar a apatia e o tédio pode nos levar em busca do outro 
que nos faz reconhecer quem somos, mas também nos completa 
nos momentos de desesperança e esperança. Nesse momento, 
podemos, sim, acreditar que somos o autor e não apenas uma 
personagem. Recuperar o sentido que nos faz humanos, identi"can-
do o rumo de nossas vidas, nos leva a escolher viver e superar o sofri-
mento relacionado às necessidades básicas e existenciais%+. 

Em um mundo midiático, que se alimenta de notícias 

sensacionalistas, ao divulgar o que é mais perverso do ser humano, 
escolher o sentido da vida e procurá-lo na alteridade parece ser um 
imenso desa"o para as pessoas que almejam uma “vida plena desen-
tido, e querem cultivar tudo de melhor que existe dentro delas para 
maximizar as experiências de amor, trabalho e lazer”%#. 

A superação desse desa"o nos remete à ideia de resiliência, que 
implica um desenvolvimento positivo. O ser resiliente não somente 
supera, como também se constitui mais fortalecido individual ou 
coletivamente, fruto de suas conquistas nos processos de aprendiza-
gem e transformações pessoais e contextuais%$. 

Nesse momento, a noção de resiliência estreita os laços com o 
conceito de empoderamento, entendido como “processo de mobili-
zações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 
comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando 
sua autonomia”%%. Fortalecido, o ser humano se empodera, ou 
vice-versa.  Lechner, investigando o vínculo entre migração, resiliên-
cia e empoderamento, a partir de autorrelato de migrantes, aponta 
que a resiliência coletiva sinaliza o “poder” do contexto relacional 
para o empoderamento%&. 

Nesse movimento, compreendemos que somos uma comuni-
dade. Assim, retornamos ao grupo do qual viemos, fortalecidos para 
exercer a nossa autoria e propagar a necessidade de cada um ser o 
cocriador de sua história. 

Ao "nal, somos o resultado da soma do Eu, dos Outros e do 
Lugar, como elementos do que signi"ca fazer parte de algo. Essa é a 
chave para a compreensão do sentido de comunidade, entendido 
como a percepção do espaço como um componente afetivo, com-
preendido por dimensões  (Fig. 1) no campo do sentimento%'. 

1. Pertencimento
Essa dimensão garante um estatuto de membro, a sensação de fazer parte 

de um grupo caracterizado por certa identi"cação e no qual cada indivíduo 
deve fazer um investimento pessoal para permanecer pertencente. 

2. Con!ança. 
Desenvolvida com a construção de normas que garantem a 

ordem e a distribuição do poder, a con"ança é fundamental na 
formação de valores comuns. É constituída com o respeito às opin-
iões dos membros do grupo, para que o indivíduo tenha certeza de 
que exerce certa in!uência sobre o coletivo e, ao mesmo tempo, que 
o grupo tem in!uência sobre o individual.

3. Trocas
Objetivos, crenças e necessidades comuns são identi"cadas e 

passam a ser partilhadas, reforçando a integração e a coesão do grupo. 
Nesse processo de troca contínua, os indivíduos sentem que, mesmo 
parcialmente, suas necessidades e seus anseios estão sendo atendidos.

4. Memórias coletivas. 
Essa é a dimensão que constitui o espírito comunitário e possibilita 

o estabelecimento de ligações emocionais, que ocorrem com o compar-
tilhamento de experiências, originando valores e representações 
comuns. História, lugares e vivências são partilhados, construindo 
memórias coletivas que dão suporte às outras dimensões, formando um 
círculo contínuo que evita a cristalização do grupo e a sua estagnação.


