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1. O que se entende por cogovernança? Existem boas práticas de
cogovernança baseadas no principio de fraternidade?
Matías Mattalini

RESUMO
A fraternidade e a cogovernança afirmam a dignidade das pessoas, comunidades e povos.
A primeira como um princípio orientado à "solidariedade universal" e o segundo
promovendo o reconhecimento dos múltiplos atores como protagonistas ativos e capazes
de cogerir políticas públicas. Ambos os conceitos realizam uma mediação por meio da
negação. A sorfraternidade nega o sorfratricídio, o conflito até a morte que impede uma
relação solidária e responsável com a dignidade das alteridades. A cogovernança, por sua
vez, nega o autoritarismo de cima para baixo e a onipotência do Estado como aquele que
pode resolver todos os problemas, negando assim a pretensão egocêntrica de dominação.
Por fim, os dois conceitos avançam para a eminência (elevação que não é uma síntese de
superação, mas aceitação da gratuidade e abertura à novidade histórica). A
sorfraternidade se manifesta como um método programático que inclui o poder como ser
capaz-de-fazer-com-os-outros, renunciando ao sorfratricídio e aceitando as diferenças
enquanto constrói um modo de governar a partir da reciprocidade e da visão
compartilhada. A cogovernança, por sua vez, abre caminhos (métodos) participativos que
renunciam ao poder unipessoal e unilateral e abrigam uma construção coletiva e popular
capaz de resolver problemas complexos.

RESPOSTA COMPLETA
Os conceitos de fraternidade como princípio político e de cogovernança como novo estilo
de governar são termos que se apresentam como desafiadores e paradigmáticos em uma
época de transformação histórica ou mudança de época.

No que diz respeito à fraternidade, a pandemia COVID-19 a recolocou em cena no plano
das reflexões políticas, acadêmicas e cotidianas. Expressões como "ninguém se salva
sozinho" foram instaladas de tal forma que o “princípio esquecido” ganhou uma nova
presença. Também contribuiu para isso a encíclica do Papa Francisco, “Fratelli Tutti: sobre
a fraternidade e a amizade social”. Nesta ocasião, aproveitando a riqueza e a força do
conceito de fraternidade, queremos resignificá-lo e redefini-lo como sorfraternidade. Se
falamos simplesmente de fraternidade, parece não haver lugar para as irmãs, ou então
elas ficam subsumidas, pois fratres são os irmãos. Além disso, por trás da palavra não
está apenas a masculinidade que se impõe, mas o patriarcado que hoje se desmorona com
o modelo de acumulação desigual que a modernidade impôs. Por isso, propomos o termo
sorfraternidade e nos referimos não apenas à sua consideração como fim ético a que se

aspira, mas também aos caminhos (métodos) que uma comunidade percorre para realizálo plenamente. Relacionamos este significado de sorfraternidade com a dupla definição de
“amor político” que Francisco propõe: por um lado, “amor elícito” (aquele que se expressa
como caridade para com as pessoas e os povos reconhecendo sua dignidade) e, por outro,
“amor imperante” (aquele que encoraja a criação de instituições saudáveis que buscam e
alcançam a justiça, que promovem estruturas mais solidárias) (FT, 186).
Por sua vez, o conceito de cogovernança vem redescobrir e reorientar o debate sobre o
estilo de democracia e a forma de governar, ampliando a velha (ou não tão velha) noção
de governança. Este último, parte da preocupação de superar a compartimentação e da
necessidade de gerar uma nova forma de gestão a partir do paradigma relacional. Nesse
sentido, parece se constituir como um conceito que questiona as relações de poder
existentes, embora muitas vezes tenha sido utilizado para justificar certos
comportamentos empresariais que não buscam empoderar os cidadãos (como faz o
governo relacional no setor público), mas sim para gerar uma horizontalidade relativa do
mercado que não leva em conta que o ponto de partida não é igual para todos, ou seja, não
assume a situação e as oportunidades de cada comunidade.
O conceito de cogovernança se apresenta à primeira vista como uma redundância que
acentua a perspectiva coletiva, colaborativa e policêntrica de governança, em uma
realidade caracterizada pela dinâmica social, diversidade e complexidade. No entanto, por
trás do prefixo "co" parece haver uma intenção explícita de destacar o participativo e o
reconhecimento de que não é possível governar resolvendo problemas sem articulação
"com" organizações cidadãs ou comunitárias. Destaca-se não pensar numa política “para”
os cidadãos, mas antes numa política “com” os cidadãos. E não se trata apenas de
instrumentos, os quais são muito importantes para a sua eficácia: o orçamento
participativo, as oficinas de identificação de problemas sociais, os diversos mecanismos
de acesso à informação e consulta pública etc. (que poderíamos chamar de boas práticas)
. A cogovernança parece evidenciar uma mudança não apenas nas relações de poder
(como já o fazia o conceito de governança em pelo menos um de seus sentidos), mas
também uma nova forma de tomar decisões e intervir. Poderíamos dizer que
filosoficamente existe uma hermenêutica particular na cogovernança, ou seja, uma
capacidade especial de escuta e compreensão (reconhecimento da alteridade) na busca
de uma prática política inovadora que implique cogestão (gestão com os outros e as
outras) das decisões e ações que dizem respeito a todos os cidadãos, a toda a comunidade,
a cada povo.
Queremos propor uma nova percepção de cogovernança, tirando-a da definição
tecnocrática sob a qual a própria governança foi instalada. Para isso, entendemos que a
experiência dos “movimentos populares” – na denominação empregada por Francisco –
não oferece apenas um questionamento às relações de poder, denunciando as práticas de
dominação dos países desenvolvidos, grandes corporações e todo o sistema de

especulação financeira, mas fornece alternativas de gestão e produção que colocam a
participação coletiva no centro, num processo construídos de baixo para cima.
É a partir do desenvolvimento de "aqueles abaixo" (isto é, aquele amplo conglomerado que
inclui aqueles que sofrem opressão, humilhação, exploração, violência, marginalização)
que projetos impensáveis pelo sistema atual são instalados (“boas práticas”). Isso significa
que esses movimentos não contam com um poder factual institucionalizado ou com
recursos econômicos garantidos para gerar as referidas alternativas, mas que partem das
necessidades e promovem abordagens inovadoras para problemas sociais, recorrendo à
criatividade e à solidariedade. Em alguns casos, comovem governos e algumas empresas,
conseguindo subsídios e até criando programas de ação conjunta. Ou seja, impulsionam a
cogovernança, embora ela não seja uma opção, e a promovem com e a partir da
sorfraternidade.
Nessa linha, e desenvolvida a partir de um ponto de vista hermenêutico e situacional, a
sorfraternidade e a cogovernança afirmam a dignidade de indivíduos, comunidades e
povos. A primeira como um princípio orientado à "solidariedade universal" e o segundo
promovendo o reconhecimento dos múltiplos atores como protagonistas ativos e capazes
de cogerir políticas públicas. Ambos os conceitos realizam uma mediação por meio da
negação. A sorfraternidade nega o sorfratricídio, o conflito até a morte que impede uma
relação solidária e responsável com a dignidade das alteridades. A cogovernança, por sua
vez, nega o autoritarismo de cima para baixo e a onipotência do Estado como aquele que
pode resolver todos os problemas, negando assim a pretensão egocêntrica de dominação.
Por fim, os dois conceitos avançam para a eminência (elevação que não é uma síntese de
superação, mas aceitação da gratuidade e abertura à novidade histórica). A
sorfraternidade se manifesta como um método programático que inclui o poder como ser
capaz-de-fazer-com-os-outros, renunciando ao sorfratricídio e aceitando as diferenças
enquanto constrói um modo de governar a partir da reciprocidade e da visão
compartilhada. A cogovernança, por sua vez, abre caminhos (métodos) participativos que
renunciam ao poder unipessoal e unilateral e abrigam uma construção coletiva e popular
capaz de resolver problemas complexos.

2. Qual é a relação entre cogoverança e cultura da cidadania? Quais elementos
nos permitem compreender melhor o significado do modelo de cogovernança
e a sua contribuição ao governo das cidades?
Daniela Ropelato

RESUMO
Certamente há conexões profundas e é justamente a cultura da cidadania (conceito
enraizado na América Latina, enquanto na Europa também se fala muito em cidadania
ativa) que sustenta o desenvolvimento da dimensão participativa também no exercício de
governo de nossas cidades. O conceito de subsidiariedade circular é o que mais se
aproxima da ideia de cogovernança: é um conceito afirmativo que prevê a partilha de poder
entre as instituições políticas e os sujeitos das redes culturais, educacionais, sociais e
econômicas de nossos territórios. Como se quisesse dizer: o Estado atua junto com a
sociedade, proporcionando novos espaços de democracia participativa e deliberativa e
novos instrumentos de tomada de decisão e implementação. Isso significa chamar à mesa
das decisões os representantes dos vários interesses e mundos (por exemplo, os atores
coletivos do mundo sem fins lucrativos, das categorias profissionais de saúde,
organizações de pais, cooperativas sociais, associações ambientais) e não apenas quem
exerce uma função específica nesse setor com base em normas e funções administrativas.

RESPOSTA COMPLETA
Certamente há conexões profundas e é justamente a cultura da cidadania (conceito
enraizado na América Latina, enquanto na Europa também se fala muito em cidadania
ativa) que sustenta o desenvolvimento da dimensão participativa também no exercício de
governo de nossas cidades.
Nos últimos anos, vimos crescer as pesquisas locais e internacionais sobre o
desenvolvimento da democracia local. A partir dessas pesquisas, alguns estudiosos têm
conseguido aprofundar, por exemplo, o conceito de subsidiariedade, pedra angular da
organização social que defende a esfera da liberdade e da autonomia, e a consequente
responsabilidade, das formações sociais em que se desenvolve a vida das pessoas. Um
princípio que vem do pensamento social da Igreja e que também foi incorporado pela
esfera pública e laica. O primeiro e original significado da subsidiariedade afirma que, na
vida pública, a ação dos órgãos superiores é – ou melhor, deveria ser – apenas subsidiária
em relação aos órgãos inferiores. Falamos de subsidiariedade vertical: se olharmos para
a estrutura multinível dos nossos sistemas econômico, jurídico e político, isso significa
que a intervenção de uma entidade que opera em nível mais geral, com instrumentos
regulamentares e técnicos mais amplos, só se justifica se e quando necessário, de forma

a não comprimir a iniciativa dos órgãos mais próximos da vida das pessoas, geralmente
mais adequados para responder às suas necessidades. O exemplo clássico é o da ação do
Estado no campo da Previdência com as leis estruturais e a distribuição de recursos, em
comparação com intervenções mais pontuais e concretas, que levam em conta os
contextos sociais e as causas mais imediatas, por parte das entidades que atuam
localmente.
Posteriormente, foi esclarecido um segundo sentido, o da subsidiariedade horizontal, que
exige uma transferência real do poder do órgão superior para o órgão inferior: não basta
abster-se de intervir, em muitos âmbitos o Estado não se deve limitar a ceder o poder (e,
portanto, não fazer o que a sociedade pode fazer), mas deve também promover e apoiar
diretamente a iniciativa de entidades inferiores, por exemplo, os órgãos sociais
intermediários. Mais um passo importante para reconhecer a dívida da sociedade política
para com aqueles que, dia após dia, com iniciativas de todos os tipos, contribuem a partir
de baixo para o crescimento da coesão social e da inclusão nas nossas cidades. Tudo isso
também é uma cultura de cidadania.
No entanto, não faltam problemas na implementação do princípio da subsidiariedade; às
vezes, decorrem de um certo enfraquecimento do papel do órgão público que deveria antes
de tudo garantir aqueles que não são vistos. Também por isso está amadurecendo um
terceiro sentido de subsidiariedade, definido como circular, e é o que mais se aproxima da
ideia de cogovernança: é um conceito afirmativo que passa a prever a partilha de poder
entre as instituições políticas e os sujeitos das redes culturais, educacionais, sociais e
econômicas de nossos territórios. Como se quisesse dizer: o Estado atua junto com a
sociedade, proporcionando novos espaços de democracia participativa e deliberativa e
novos instrumentos de tomada de decisão e implementação. Isso significa chamar à mesa
das decisões os representantes dos vários interesses e mundos (por exemplo, os atores
coletivos do mundo sem fins lucrativos, das categorias profissionais de saúde,
organizações de pais, cooperativas sociais, associações ambientais) e não apenas quem
exerce uma função específica nesse setor com base em normas e funções administrativas.

É uma visão altamente inovadora que abre um caminho, antes de mais nada culturalmente
(e para fazê-lo crescer é necessário um importante compromisso formativo dos cidadãos,
das famílias, dos jovens), mas também politicamente, porque grande parte da
responsabilidade neste “salto paradigmático” pertence às instituições, aos seus homens e
mulheres. Trata-se de ter a coragem de reconhecer a inadequação dos modelos
tradicionais de governança verticais e centralizados, e de caminhar para modelos de
governança colaborativa capazes de responder melhor à difícil governabilidade de
situações complexas.

3. Em que aspectos a cogovernança difere ou se articula com processos
participativos já implementados?
Amélia Lopez

RESUMO
A cultura dos povos latino-americanos contém tradições participativas locais que estão
enraizadas em algumas de seus povos nativos e que se sobrepuseram por muito tempo.
Podemos destacar três grupos de ações participativas que, com suas contribuições e
limitações, já estão sendo implementadas e precisam ser aprofundadas: Formas
institucionalizadas de participação cidadã na gestão pública; Transparência e prestação de
contas; Movimentos Sociais e Movimentos Populares/ A cogovernança supõe um “estilo”
que pode ser nutrido por vários modos e estratégias de participação, incluindo aspectos
normativos, técnico-políticos e relacionais. A construção de um novo modelo supõe
sempre aprendizado e evolução sobre o que se desenvolveu como processos
participativos, mas em todos os casos é obrigatório novos modelos de liderança e
cidadania forte e organizada, “emancipada”, aspectos nos quais é preciso focar.

RESPOSTA COMPLETA
Existem múltiplos e diversos modos de participação pública dos cidadãos que podem
contribuir para a construção de uma democracia que efetivamente coloque o bem comum
no centro. O desenvolvimento de processos de cogovernança pode ser nutrido por
ferramentas de participação múltiplas que permitem e facilitam seu avanço. Alguns deles
já apresentam diferentes graus de crescimento e a análise de suas vantagens e limitações
contribuirá para ampliar os horizontes. Os processos participativos não são lineares ou
acabados, mas sim moldados de acordo com o contexto, a formação dos cidadãos e as
novas lideranças que vão surgindo.
A cultura dos povos latino-americanos contém tradições participativas locais que estão
enraizadas em algumas de seus povos nativos e que se sobrepuseram por muito tempo.
Essas características culturais comunitárias incluem formas de organização e tomada de
decisão coletiva (Cabildos, Minga), algumas das quais permaneceram nos setores
populares e foram por muito tempo marginalizadas da cultura política dominante, com
características burocráticas e meritocráticas.
Vamos destacar três grupos de ações participativas que, com suas contribuições e
limitações, já estão sendo implementadas e precisam ser aprofundadas.

A. Formas institucionalizadas de participação cidadã na gestão pública, em busca da
participação na gestão e desenho das políticas públicas: Conselhos de Políticas
Sociais, Conselhos da Infância, Conselhos de Segurança Cidadã, Orçamento
Participativo. Formas organizacionais de consulta, bem como de articulação e
incidência. Sua vantagem é a tentativa de modelos alternativos à burocracia
tradicional, a instalação de uma lógica de rede e a participação de atores não
estatais nos processos políticos e administrativos. Mas ainda é preciso sair da mera
formalidade burocrática; e para isso é necessária uma liderança política não
autoritária; e forte formação e cultura cívica para não se tornarem práticas pseudoparticipativas que acabam instalando novas formas de clientelismo para indivíduos
ou grupos.
B. Transparência e prestação de contas: alguns países latino-americanos estão
desenvolvendo estratégias de governo online como parte das políticas de inclusão,
a fim de garantir o direito à informação e o acesso às novas tecnologias e uma nova
forma de relacionamento com os cidadãos. Exemplos disso são a "Política de
Governo Digital", em desenvolvimento na Colômbia, e a estratégia de "Governo
Aberto" da Argentina. Embora esses mecanismos estejam na direção certa, eles
exigem a redução das lacunas de conectividade e a formação digital dos cidadãos,
mas são um caminho de inovação política que visa melhorar o exercício da
cidadania, democratizar o acesso à informação e as possibilidades de participação.
As ferramentas de e-Estado são um campo incipiente onde a cogovernança
encontra um campo aberto para incidência.

C. Movimentos Sociais e Movimentos Populares: os primeiros se articulam em torno
de duas chaves fundamentais: a percepção de uma identidade compartilhada entre
seus membros e a organização sistemática. Criam redes de interação com a
comunidade e estruturas horizontais, todas voltadas para uma intervenção concreta
na sociedade. Acreditam na participação coletiva como um motor de mudança social
ou intervenção social. Mas, além dessa vantagem, eles diferem dos processos de
cogovernança por sua relação conflituosa com o poder como um modo sistemático
de ação. Suas intervenções ocorrem fora da esfera institucional. Exemplos deles
são o movimento sindical, o movimento mundial Nem uma a menos e o movimento
LGBT. O outro fenômeno participativo de grande potência na América Latina são os
movimentos populares. Definem-se como uma resposta de auto-organização livre
e solidária de setores marginalizados e/ou excluídos, irrompendo no cenário
político, apropriando-se da própria dignidade. Os movimentos populares apontam
justamente para o envolvimento de setores excluídos na construção do bem comum
e têm surgido tornando visíveis as grandes desigualdades que os processos de
globalização e as políticas de mercado têm provocado em amplos setores da
América Latina e que se agravam cada vez mais. O desafio é a sua integração na

vida política dos povos, tanto em nível local, regional e nacional, como na concepção,
execução e avaliação de políticas públicas.
Em suma, a cogovernança supõe um “estilo” que pode ser nutrido por vários modos e
estratégias de participação, incluindo aspectos normativos, técnico-políticos e
relacionais. A construção de um novo modelo supõe sempre aprendizado e evolução
sobre o que se desenvolveu como processos participativos, mas em todos os casos é
obrigatório novos modelos de liderança e cidadania forte e organizada, “emancipada”,
aspectos nos quais é preciso focar.

4. Como tantos fenômenos sociais, a cogovernança não pode ser definida de
uma forma padronizada. De forma exploratória, pode ser útil, em qualquer
caso, identificar algumas condições básicas, úteis a distinguir o valor
agregado dessa experiência de governança colaborativa?
Letizia De Torre

RESUMO
As boas práticas, os workshops urbanos e os estudos que os acompanham identificam
algumas condições básicas para a governança colaborativa. Aqui identificamos alguns
deles: 1) clareza e reconhecimento mútuo dos diferentes papéis de cada sujeito; 2) visão e
disponibilidade para a mudança, a aproveitar oportunidades e solicitações nesse sentido;
3) aprender as habilidades necessárias, em particular a competência das conexões; 4) a
corresponsabilidade de todos os sujeitos em todas as fases dos processos de
cogovernança; 5) não é possível cogovernar na presença da corrupção e de interesses
particulares, mas é possível proceder em pequenos passos, partindo de caminhos
circunscritos que se expandirão posteriormente.

RESPOSTA COMPLETA
RECONHECIMENTO DE DIFERENTES PAPÉIS
O conceito de “governo em rede” característico da governança é uma revolução
copernicana tanto no que diz respeito aos “governos autoritários”, que também nas formas
contemporâneas (ver populismos) exercem um amplo poder sobre os cidadãos/súditos,
quanto no que diz respeito aos “governos paternalistas”, benevolentes, mas capaz de
neutralizar as iniciativas da sociedade. No governo em rede, cada sujeito com suas funções
ganha destaque, desempenhando um papel particular no tecido político-administrativo,
inclusive os cidadãos e atores coletivos. Tudo isso requer reconhecimento mútuo, dentro
do quadro mais amplo do bem comum. Para uma democracia participativa e deliberativa,
é uma premissa. Mas para um “governo colaborativo” é essencial. É um erro, por exemplo,
negligenciar alguns atores por considerá-los insignificantes. Outro equívoco é enfraquecer
o papel do órgão público: mesmo quando alguns serviços são prestados pelo setor privado
e/ou pelo terceiro setor, a cogovernança pede aos representantes institucionais uma
presença efetiva e qualificada.
DISPONIBILIDADE PARA A MUDANÇA
Governar coletivamente só pode produzir mudanças contínuas, às vezes incômodas para
quem teria continuado a fazer “como sempre foi feito”, ou para quem conquistou cargos

privilegiados, ou para quem ocupa cargos em defesa de interesses individuais ou de grupo.
Portanto, a “cogovernança” requer vontade de mudança, flexibilidade, capacidade de abrir
novos cenários, de imaginar os benefícios para a comunidade e para os grupos, mesmo a
longo prazo. Às vezes, cabe ao público desencadear esses processos de mudança; outras
vezes, é da sociedade que vem o impulso mais forte. Em ambos os casos, serão a confiança
e a reciprocidade entre as instituições e a sociedade que produzirão as melhores e mais
eficazes mudanças.
HABILIDADES
As habilidades exigidas para "co-governar" são muito diferentes daquelas exigidas para
"governar" ou "ser governado". Por exemplo: o poder público desenvolveu
tradicionalmente uma enorme burocracia que, no atual contexto social, caracterizado por
um alto grau de complexidade, já não funciona. E não apenas pela morosidade dos
processos ou pelo risco de corrupção. O que é preciso não é tanto "saber fazer", mas
"saber apoiar" os outros a fazer, saber coordenar, monitorar, proteger os mais fracos. À
iniciativa privada requer-se conectar sua empresa, cooperativa social, sua iniciativa ao
todo, à cidade ou àquele setor de políticas públicas e trabalhar online. Também se pede
aos cidadãos que aprendam a cooperar na sociedade, a relacionar-se com os
representantes políticos e os funcionários públicos, à luz de uma visão madura da
democracia. Em suma, a principal competência da cogovernança é a das conexões.
CORRESPONSABILIDADE
Não podemos decidir e agir em conjunto sem nos tornarmos corresponsáveis, ou seja,
sem aceitar prestar contas tanto verticalmente quanto horizontalmente perante as outras
instituições e demais atores coletivos envolvidos no processo, embora a
corresponsabilidade também possa variar ao longo do tempo e ter diferentes medidas,
dependendo dos diferentes papéis e projetos. Mas não pode ser evitada: pelo contrário,
representa um caráter unificador e essencial que todo sujeito da cogovernança deve
assumir em todas as etapas do processo: da análise das situações (onde devem ser
destacadas responsabilidades sobre causas e consequências) ao planejamento (para o
qual cada ator deve contribuir de forma correta, específica e proporcional); das ações (em
que transparência e coordenação são relevantes) à avaliação de resultados (que
desempenha um papel importante para a credibilidade e para etapas futuras).
TRANSPARÊNCIA
Tudo isso só é possível se houver plena confiança mútua, comprovada ao longo do tempo
entre os sujeitos envolvidos e com a população. É por isso que cogovernar não é possível
na presença de corrupção, formas de crime organizado, afirmação de interesses privados,
informações enganosas. São fragilidades com as quais sempre teremos que nos
confrontar e também elas devem ser governadas. E é interessante que, ao mesmo tempo,

a cogovernança exige transparência e é capaz de gerá-la; pesquisas mostram isso. Isso
sugere que em cidades e nos Estados que lutam com governos fracos e alta corrupção, é
necessário agir em pequenos passos, iniciando caminhos circunscritos, que apenas
progressivamente estimularão outras boas práticas. Daí em diante, aumentarão as áreas
em que será possível governar coletivamente.

5. Um dos problemas das democracias contemporâneas, evidenciado pelo
populismo, é o déficit governamental: as instituições políticas estão longe do
dia a dia das pessoas, sem condições de enfrentar a desigualdade, a pobreza,
as doenças. As experiências de cogovernança crescem especialmente nas
cidades, precisamente onde as pessoas costumam responder com medo e
raiva às ameaças que percebem. Por quê?
Daniela Ropelato

RESUMO
As cidades só fazem amplificar uma forte demanda por mudança. Vemos avançar novos
assuntos e novos temas: um deles é a urbanização e sua pesada carga de problemas.
Enquanto as leis e códigos parecem priorizar as preferências de poderosos interesses
econômicos, os grupos mais vulneráveis são esmagados pela máquina de
desenvolvimento urbano. O protesto contra a apropriação do espaço urbano, que está no
centro de muitos movimentos, não é apenas a reivindicação de um direito econômico, mas
a expressão do direito humano fundamental de resistir à mercantilização das condições
de nossa vida. Cogovernança significa reconhecer a corresponsabilidade das instituições
do "aparelho de Estado" e dos atores do "Estado-comunidade": cidadãos, estudantes e
trabalhadores, integrantes do terceiro setor, membros de movimentos populares ou
comunidades de bairro, operadores dos meios de comunicação, empreendedores,
instituições educacionais e culturais. Dessa forma, a cidade torna-se um bem comum em
si mesma, pertencente a todos os seus habitantes também através do co-planejamento,
da co-implementação e da co-avaliação de políticas públicas.

RESPOSTA COMPLETA

É verdade e mesmo que ainda sejam experiências minoritárias, o fenômeno está se
espalhando. Com efeito, há uma novidade, que vai além das práticas já conhecidas de
inclusão dos cidadãos nos processos decisórios das administrações públicas (por
exemplo, quando são consultados sobre questões de saúde, políticas de juventude,
projetos ambientais etc.), iniciativas que expressam a dimensão participativa de nossas
democracias, essencial, mas que hoje não parece suficiente para dar voz política à
cidadania do século XXI.
As cidades só fazem amplificar essa forte demanda por mudança. Enquanto assistimos às
tumultuosas mudanças produzidas pela revolução digital, que impuseram o modelo da
rede e dos fluxos no mundo da comunicação, das finanças, do trabalho e da educação, não
é possível pensar que na política a tomada de decisões e as metodologias devem

permanecer as de 50 anos atrás. Vemos avançar novos assuntos e novos temas: um deles
é a urbanização e sua pesada carga de problemas. Enquanto as leis e códigos parecem
priorizar as preferências de poderosos interesses econômicos, os grupos mais
vulneráveis estão sendo esmagados pela máquina de desenvolvimento urbano. O protesto
contra a apropriação do espaço urbano, que está no centro de muitos movimentos, não é
apenas a reivindicação de um direito econômico, mas a expressão do direito humano
fundamental de resistir à mercantilização das condições de nossa vida.
Neste quadro está também o desafio dos bens comuns, decisivo para o futuro das nossas
cidades. Bens comuns não são apenas aqueles tradicionalmente reconhecidos na área
ambiental (como a água, o mar e a pesca, a biodiversidade ou a conservação florestal); o
são também a saúde, a educação, as infraestruturas e os serviços essenciais, a Internet,
a nossa privacidade e o patrimônio histórico. Enriquecem a qualidade de vida de todos,
facilitam a convivência e a relação com o ecossistema, fornecem soluções a problemas
coletivos. E é precisamente nesse contexto que o déficit de governo político costuma
aparecer mais evidentemente.
Elinor Ostrom, Prêmio Nobel de Economia em 2009, nos explicou que, para prover a gestão
e o cuidado dos bens urbanos, não há apenas privatização ou controle regulatório público
monopolista. Para evitar seu empobrecimento progressivo, existe uma terceira via: uma
gestão comunitária, colaborativa e policêntrica, na qual – ao lado das instituições – a
cidadania, com suas inúmeras expressões sociais, deve redescobrir-se como
protagonista. Tivemos evidências negativas disso durante os primeiros meses da
pandemia, quando nossas cidades não tinham a capacidade de reconhecer as habilidades
e recursos que muitos grupos sociais poderiam ter oferecido para a implementação de
planos sociais e de saúde.
Cogovernança significa reconhecer a corresponsabilidade das instituições do "aparelho de
Estado" e dos atores do "Estado-comunidade": cidadãos, estudantes e trabalhadores,
integrantes do terceiro setor, membros de movimentos populares ou comunidades de
bairro, operadores dos meios de comunicação, empreendedores, instituições educacionais
e culturais. Significa transferir a inovação democrática para o nível de governo: da gestão
e do cuidado com as relações, bens e recursos. Dessa forma, a cidade torna-se um bem
comum em si mesma, pertencente a todos os seus habitantes também através do coplanejamento, da co-implementação e da co-avaliação de políticas públicas.
Cuidado para não simplificar as dificuldades dos confrontos, o papel das mediações, os
longos processos de aprendizagem comunitária. Mas aqui está a novidade: ao lado do
Estado e do mercado, a política encontra seu terceiro pilar, a comunidade, que por sua vez
se expressa em uma série de sujeitos, guardiães da inteligência coletiva, do
empreendedorismo social, das economias locais, da voz das periferias.

Todos sabemos das operações que estão ocorrendo em nossas cidades para o controle do
território urbano, com a compra de áreas inteiras por grupos econômicos. Cuidar dos bens
comuns urbanos também significa proteger dessa ameaça inúmeros bens e recursos que
poderiam ser compartilhados de forma mais ampla.

6. Nas situações em que alguns sistemas de governo (populistas, neoliberais,
autoritários) não promovem a participação e, em diversos níveis, a impedem
e obstaculizam, a cogovernança é possível?
Letizia de Torre
RESUMO
Duas experiências em políticas públicas, em contextos totalmente distintos: uma com
resultados positivos e a segunda não, ensinam que a cogovernança só é possível quando
todos os sujeitos são conscientemente parte ativa dela. Em particular, se um governo não
estiver disponível e/ou não estiver preparado para isso, não é realmente viável. Ainda que
comece, de fato, com os cidadãos deixando suas casas (ou empresas) para cuidar do bem
comum e com os palácios do Poder abrindo suas portas para decidir e agir em conjunto,
“cogovernar” é um passo além.

RESPOSTA COMPLETA
Como conselheira de política social de Trento (Itália), havia muito eu buscava boas práticas,
ideias, consultores. Li estudos, visitei algumas das cidades europeias mais avançadas
socialmente. E finalmente desenvolvemos uma estratégia social inovadora, o Plano Social
quinquenal, construído para que as políticas sociais da cidade se baseassem sobretudo no
crescimento da fraternidade cívica em Trento.
Mas não foi nada fácil. Comentários inadequados, desconfiança, ataques de associações
profissionais na imprensa. Acertamos com a coordenação: verificar se poderíamos contar
com a plena anuência do Conselho Municipal, caso contrário não realizaríamos a iniciativa.
Tive que pedir ao prefeito e aos meus colegas de conselho uma sessão extraordinária
sobre o Plano Social. Foi um encontro complexo no final do qual todos foram convidados
a se expressar publicamente. Depois foi a vez do terceiro setor (cooperativas,
organizações de serviços, voluntariado): a cada um deles também foi publicamente
solicitado que estivessem disponíveis para mudar as formas como respondiam às
necessidades dos cidadãos e com que se relacionam entre si e com a administração
municipal.
Era o final dos anos 90. Estávamos apenas começando a falar em “governança em rede”,
a entender a importância da participação estruturada, também pelo favor com que
acompanhávamos a implantação do orçamento participativo de Porto Alegre. Se em nível
pessoal eu ainda não tinha muitas competências, com o empenho de todos – posso dizer
por uma paixão coletiva pela cidade – comseguimos concretizar a estratégia que tínhamos
desenvolvido: uma prática de governança colaborativa “ante litteram”. Todos os setores
estiveram envolvidos: das universidades às associações, do mundo econômico aos

políticos da oposição. Além de atuarmos juntos, foi possível verificar os resultados e o
impacto na cidade. Com o mesmo método, algum tempo depois também foi elaborado o
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.

Quando, alguns anos depois, me encontrei em Roma como subsecretária do Ministério da
Educação, tentei desencadear um processo de colaboração semelhante para a governança
da Escola italiana, uma necessidade urgente. Foi um desastre total. O abandono e um
verdadeiro atraso, a escassez de competências, a incapacidade de coordenar as
contribuições dos vários atores, o amor à cadeira em vez do bem público, com o elevado
grau de corrupção no país que afetou também o sector escolar, tudo isso paralisou
completamente o sistema. Antes de uma governança coletiva e colaborativa, uma mudança
radical era necessária dentro e fora do Ministério. Foi uma experiência política de pânico
porque percebi o que a incompetência e a corrupção podem causar. E quanta energia e
tempo leva para subir novamente a ladeira.
Com esses eventos aprendi como a cogovernança só é possível se todos os sujeitos forem
conscientemente parte ativa dela (e que, por algum motivo, aqueles que não aderem, não
comprometam o processo). Portanto, a cogovernança não é viável se um governo não
estiver disponível e preparado para essa modalidade. Se faltam algumas condições
precisas, não é possível realizar efetivamente uma experiência de cogovernança. Embora
comece, de facto, com os cidadãos deixando suas casas (ou empresas) para cuidar do bem
comum e com os palácios do Poder que abrem as suas portas para decidir e agir em
conjunto, o “cogovernar” é um passo além.
Vejamos a gestão do tráfego de uma cidade. Se, por exemplo, cidadãos virtuosos deixam
seus carros em casa e se as empresas oferecem aos seus funcionários vale-transporte
público; se o Município convocam seus gestores para intervir nos horários da cidade com
uma medida concertada e desenvolver uma série de incentivos para scooters, bicicletas e
car sharing; todos contribuem, é verdade, mas ainda não é, a meu ver, uma cogovernança
da mobilidade.
Cogovernar de forma abrangente implica que os envolvidos possam sentar-se à mesa
onde as decisões são tomadas e as responsabilidades são compartilhadas. Implica que o
problema e as soluções sejam analisados em conjunto desde o início, que o Plano de
Mobilidade, por exemplo, seja adotado com um acordo público, que os problemas que vão
surgindo sejam tratados de forma corresponsável, que a informação aos cidadãos seja
completa e transparente. Em conclusão, uma relação diferente entre as instituições e a
sociedade, entre o público e o privado. Nesse sentido, é necessária uma verdadeira
mudança de paradigma que, também culturalmente, suporte as diferentes fases de forma
adequada.

7. Como superar as estruturas de exclusão e sub-representatividade
(mulheres, indígenas, racismo estrutural, pessoas com deficiência)?
Luiz Eugenio Scarpino Jr.

RESUMO
Por conta das dificuldades em se construir um único padrão de resposta, traçar-se-ão
algumas diretrizes que possam ser consideradas para lidar com o desafio proposto no
questionamento, a saber: reconhecer a existência de exclusão e sub-representatividade
permeada nas estruturas sociais, políticas e institucionais; identificar e mapear suas
causas e origens; ouvir, dialogar e estabelecer processos democráticos para construir
políticas públicas que possam ser eficazes; trabalhar a agenda evolutiva a partir do ponto
de vista dos mais vulnerabilizados, excluídos, sub-representados; estabelecer
mecanismos que possam ser perenizados em políticas públicas de Estado; nos casos em
que há ameaças físicas ou outras formas de violência, garantir a aquisição de políticas
criminais repressivas; garantir e assegurar os direitos dos povos originários; buscar maior
inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na vida cívica; criar
mecanismos que estimulem uma maior representação das populações feminina e negra
em cargos eletivos.

RESPOSTA COMPLETA

Por conta das dificuldades em se construir um único padrão de resposta, traçar-se-ão
algumas diretrizes que possam ser consideradas para lidar com o desafio proposto no
questionamento. As soluções aqui propostas demandam o necessário aprofundamento em
cada um dos seus distintos pontos, o pleno respeito às vicissitudes
locais/regionais/nacionais, mas, sobretudo, pela compreensão de que são desafios
comuns não apenas aos países latinoamericanos. Algumas chaves de resposta passam a
ser ponderadas, a saber:
- Por primeiro: reconhecer a existência de exclusão e sub-representatividade permeada
nas estruturas sociais, políticas e institucionais;
- Identificar e mapear as causas e origens (estruturais, históricas, situacionais,
conjunturais...), para, somente assim, possibilitar atacar com efetividade a raiz dos
problemas que fundam a exclusão;
- Ouvir, dialogar e estabelecer processos democráticos para construir políticas públicas
que possam ser eficazes, não como mera outorga, mas como conquista dos hoje
minorizados;

- Semear a cultura do diálogo e educação para compreender as razões excludentes, a
permitir o empoderamento dos silenciados, para construção de sociedades mais justas,
livres, igualitárias e, solidárias;

- Trabalhar a agenda evolutiva a partir do ponto de vista dos mais
vulnerabilizados/excluídos/sub-representados e minar as estruturas repressoras que
antagonizam a evolução dos direitos;
- Estabelecer mecanismos que possam ser perenizados em políticas públicas de Estado e
não de Governo, a ponto de garantir que conjunturas político-ideológicos não tenham força
suficiente para retroceder conquistas;

- Em assuntos que demandem a sobrevivência de minorias e que envolvam ameaças
físicas ou outras formas de violências, garantir a aquisição de políticas criminais
repressivas, tais como evidenciadas na Lei Maria da Penha (Brasil) feita para endurecer a
violência doméstica para as mulheres, e que podem ser alargadas para as demais
minorias vitimadas (inclusive LGTBQIA+). Tais políticas devem ser trabalhadas também
com o viés educativo, dentro de um contexto de práticas restaurativas.
- Garantir e assegurar os direitos dos povos originários (p. ex., indígenas), respeitando a
autonomia, a liberdade de crenças e a demarcação de suas áreas contra exploração,
espoliação ou ameaças econômicas, de forma a sustentar a pluralidade e diversidade
cultural e étnica. A integração deve se balizar no respeito aos direitos fundamentais caros
à dignidade da pessoa humana e aos povos originários deve ser conferido espaços
democráticos para exercício de sua voz (como Comissões paritárias, submissão de certos
atos à deliberação e audiências públicas) e defesa de suas pautas identitárias.
- Para as pessoas com deficiência, deve-se buscar sua maior inserção no mercado de
trabalho e na vida cívica, fortalecendo a construção de políticas públicas em espaços
plurais e representativos, como em Conselhos de Direito, por exemplo. É preciso trabalhar
pela integração das pessoas com e sem deficiência e a (re)construção de ambientes que
permitam a plena participação, para que não haja barreiras (não apenas físicas), que
impeçam as pessoas com deficiência de exercerem os direitos mais elementares, como
acesso à educação, saúde, cultura, etc.
- Sobre a sub-representatividade feminina e da população negra relativamente aos cargos
eletivos, espera-se a construção de políticas públicas eficazes para incremento efetivo e
real, não apenas no plano formativo-educacional (como mecanismos de incentivo à
formação/participação), mas na efetivação por meios de financiamento ou direcionamento
de verbas específicas para fomentar a participação eleitoral em condições equânimes;
estabelecer a reserva não apenas de vagas dentro de listas de candidaturas, mas de
reserva de cadeiras no Parlamento, de forma transitória, progressiva e duradora, até que
não haja mais distorções na composição representativa dos estados.

