
 
 

Como os seis passos para a

Cidade Humana
Essa crise não começou agora... Ela está presente silenciosamente em 
nosso cotidiano há muito tempo! A chamada pandemia é um ponto a mais 
em um cenário de destruição que lentamente nossas sociedades foram 
construindo. Como poderia, de fato, a humanidade seguir saudável em um 
planeta tão doente? E queremos aqui identi�car a palavra saudável em sua 
ampli�cada compreensão, assim como o léxico doente. Trata-se do corpo, 
da mente, da sociedade, das relações econômicas, das condições ambientais, 
da concepção humana. O economista Ernst Friedrich Schumacher gritou, 
na década de 1960, que nossa tarefa de maior importância, àquela época, 
consistia em nos desviarmos de nossa  rota de colisão. Não �zemos isso, 
conforme constantemente reiterado por outros pensadores que vieram depois 
e, mais recentemente, pelo economista Otto Scharmer, que defende um 
modelo de sociedade com base em decisões pautadas no eco e não no ego. 
É  porque  (1)  não  colocamos  o ser humano em primeiro lugar; (2) não 
permitimos a cocriação como uma prática social comum no exercício de 
nossa cidadania; (3) não seguimos em comunidade; (4) rompemos nossa 
relação com o meio ambiente; (5) fomentamos a economia em seu 
modelo mais cruel e hierárquico e (6) restringimos a boa educação, que 
chegamos ao ano 2020 tão desestruturados enquanto humanidade.
Agora, nesse momento que alguns chamam de disruptivo, precisamos 
adotar um novo modelo mental de sociedade, assim como já apregoado 
por  Peter  Senge. Ele enfatizou o prejuízo de seguirmos produzindo 
conhecimento fragmentado. O pensamento sistêmico é fundamental para 
explicar a contemporaneidade. As decisões mais isoladas, nos lugares mais 
longínquos, impactam a todos. Um vírus que surgiu na China, chega a 
Ribeirão Preto fazendo vítimas. E não unicamente vítimas fatais, mas pessoas 
que terão que sobreviver apesar dele. A instabilidade social e econômica 
do Brasil fará enfermo um expressivo número de cidadãos.
Para superar essa crise, importante seguir os passos da Cidade Humana:

podem ajudar nesse momento de crise



1Colocar o ser humano em primeiro lugar
Signi�ca decidir a partir das demandas dos cida-
dãos, o que será impossível sem um diagnóstico 
profundo. Desta forma, importante reconhecer a 
realidade local mapeando as fragilidades, priori-
zando os atendimentos de acordo com a história 
da população atingida pela crise, organizando a 
oferta com foco em responder com dignidade cada 
solicitação.

Fomentar a cidadania ativa e a cocriação

Chamar a todos para que participem não 
como ato unicamente solidário, mas crítico e 
re�exivo para que o aprendizado possa ser 
assimilado. Em relação à cocriação, abrir o 
diálogo para que cada cidadão possa apre-
sentar ideias sobre como atravessar a crise 

que atinge a todos. Ativar o sentimento de per-
tencimento que, através de raízes e vínculos 
afetivos, leva a atitudes mais proativas em rela-
ção ao entorno e à comunidade. E, principal-
mente, desenvolver a autorresponsabilidade 
sobre a cota de participação de cada um.

Fomentar as ações em comunidade de maneira a am-
pliar, fortalecer e solidi�car as relações humanas em 
seus ciclos mais próximos, sejam bairros ou ruas, de 
modo a criar redes de apoio a partir de pontos comuns 
entre os cidadãos: associações, entidades �lantrópicas, 
comunidades religiosas, escolas, famílias. 
É chegado o momento de desenvolvermos a fraternida-
de como diretriz básica de sobrevivência em sociedade. 
Iniciarmos a transformação a partir do micro. Nada 
melhor no engajamento de práticas familiares, basea-
das na solidariedade e tolerância, que viabilizem o 
bem-estar de todos e consequentemente da sociedade. 
E, assim, no processo de interação, as transformações 
são realizadas. A compreensão que a primeira comuni-
dade que vivemos é o nosso ambiente familiar é funda-
mental nesse momento.
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3Viver em comunidade



4 Religar o ser humano ao meio ambiente
Devemos entender que a escala cada vez 
maior de fragmentação e degradação do am-
biente natural, resultante do distanciamento 
entre o homem e o meio em que vive, pro-
pulsiona o surgimento de endemias como 
esta. Devemos então, promover a proteção 
dos sistemas ambientais através da preserva-
ção de remanescentes de ecossistemas natu-
rais, da reconexão destes por novas áreas 
verdes urbanas e rurais que possuam diversi-
dade ecológica signi�cativa e redirecionar o 

processo produtivo rural para modelos 
comunitários e agroecológicos, levando à 
compreensão de que meio ambiente e 
homem são integrados. 
É possível, também, aproveitarmos da 
melhor maneira possível, a relação entre o 
ambiente e o ser humano, transformando 
adversidades em possibilidades, como por 
exemplo, repensando a gestão de resíduos 
através da inserção de processos de recicla-
gem, reuso, compostagem.

5 Fomentar a Economia Cocriadora

Apresentar projetos que viabilizem a econo-
mia de circuito curto incentivando os cida-
dãos a comprarem dos locais mais próximos 
de suas residências, emocionando as pessoas 
a consumirem o bolo fresco da vizinha da 

direita ao invés do pacote industrializado e 
que a senhora, para fazer o bolo, compre o 
ovo da vizinha da esquerda. Apoiar a econo-
mia colaborativa de maneira que as pessoas 
possam alugar o uso da furadeira ou da bate-

deira se não conseguirem comprar aparelhos 
novos ou mandar arrumar as peças quebra-
das. Assim como incentivar que os sapateiros 
e as costureiras, retomem seus atendimentos 
já que muitas pessoas terão que recorrer ao 
conserto ao invés de irem às compras. Incre-
mentar projetos que façam as peças circula-
rem sem que virem lixo, transformando, 
sempre que possível, uma coisa em outra, 
conforme propõe a economia circular. Rever-
ter recursos públicos anteriormente destina-
dos para iniciativas que possam ser cancela-
das sem prejuízo, a �m de criar editais desti-
nados aos pro�ssionais da cultura, com des-

taque para a economia criativa. 
Requerer que a prefeitura crie um Fundo 
Financeiro para apoiar os trabalhadores 
informais com processo desburocratizado. 
Se possível no modelo não reembolsável, 
caso contrário, que os pagamentos sejam 
com juros subsidiados e em parcelas a partir 
de 2021.
Instrumentalizar empresas e pequenos 
negócios para que a tecnologia da informa-
ção e plataformas digitais sejam utilizadas, 
na medida das possibilidades, como alterna-
tivas remotas às restrições que o cenario 
atual impõe.
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6 Educar em suas múltiplas formas

Ensinar aqueles que ainda não sabem como se 
inserir no mercado de trabalho mantendo 
relação imediata entre os que contratam e os 

que oferecem a formação a �m de suprimir 
as demandas. Requerer apoio de todas as 
entidades do Sistema S: Senai, Senac, Sesi, 
Sesc e Sebrae para que intensi�quem proje-
tos de formação. Oferecer aprendizado 
sobre economia doméstica com foco em 
tempo de crises; cursos em pequenos 
formatos, para formação de mão de obra 
para micro e pequenos empreendedores. 
Replicar saberes esquecidos por meio de 
novas linguagens e formas de acesso que 
possam fortalecer conhecimentos contem-
porâneos. E, muito importante, educar o 
emocional, nitidamente abalado. 

Finalmente, importa compreender que algum 
aprendizado precisamos retirar de toda essa 
angústia e tristeza que os índices de mortali-
dade e contaminação nos trazem a todo mo-
mento. O que �zermos a partir daqui, não será 
mais culpa de A, B ou C.... Esse tempo de ódio 
precisa URGENTEMENTE dar espaço para um 
processo de reconstrução, porque se algo é 
certo neste momento, é que a terra e a huma-
nidade jamais voltarão a ser os mesmos!

Não depende só de mim, 
isso é certo, mas 
depende também de mim. 
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