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O impacto dessa proposta 6 rnuito potente, Afinal,
poder vaier-se do que todos sabem e de pontos de
vista va riados sig n ifica am pl ia r exponencia I mente
a capacidade de encontrar oportunidades que n6o
se davam a ver e garimpar soluqdes para quest6es
recorrentes.

lniciativas voltadas a aproveitar esse manancial
virtualmente inesgotdvel de inteligencia coletiva
para a transformaqSo urbana v6m surgindo nos
ultimos anos, em contextos os mais diversos. Vdrios
sio urdidas por governos, a exemplo do Laboratorio
para la Ciudad, no Mqixico DF. Autodefinido como um
espaqo de experimentaq5o e ensaio, sua proposta 6
lanqar provocaqdes que motivem reflex6es sobre a
cidade, incubar projetos piloto e promover encontros
multidisciplinares sobre inovagSo civica e criatividade
urbana, congregando governo, sociedade civil, setor
privado e instituiq6es sem fins lucrativos.

Laboratorio para la
Ciudad, no Mexico, propSe lan-
qar provocaq6es que motivem
reflexoes sobre a cidade alelm
de incubar projetos piloto e
promover encontros mu ltidis-
ciplinares.
Foto' vvvr,ryr,r. I a bcd. m x

Projeto A Batata Precisa
de Voc6. em 56o Paulo, e
um exemplo de iniciativa
voltada ) cldadania ativa e ao
aproveitamento da intelig6ncia
coletiva a favor da cidade.
Foto: Diogo Cranato
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Pensar e praticar novos modetras de cidades tornou-se
uffia questSo prernente - n5o so por neceEsldacie {al!nai,
85% cia populaqao brasileiro mcra em centros urbanosJ.
mas crescenternente por deielte {por nrais e rrticos que
sejan-ros is cidades em geral, dii para contar nas dedos
o numero de conhecidos que se refr-lgiariam fcra de
uma cidade). Em suma: moramos nas cidades porque
queremos, apesar de sei;s problemas e graEas a tudo o
que elas oferecem - diversidade, possibilidades, expans5o
de horizontes, realizaqSes e para muitos, paradoxalmente,
anonimato e privacidade. Diante disso, nada melhcr do
que aproveitar o que hd de L:om nos ambientes urbanos
e resolver o que nos incomoda neles.

C que inevitavelmente levanta a pergunta: eual
c id ade q ueremos? i ntel i gente, sustentavel, i novado ra,
empreendedora, resiliente? Tudo isso e mais? O conceito
que adotamos como sintese desses adjetivos, com o qual
jd Iidamos em '}67 cidades cie 30 palses, e o de cidade
criativa - uma cidade que se reinventa continuamente,
com base em inovaq6es, conex6es e cultura.

Ca racteristicas a m pl as, mas su ficientemente norteadoras
e que trazem a criatividade do cidadio para o centro
da discussSo, seja valendo-se das tecnologias digitais or.r
nos processos de relacionamento humano presencial.
Impulsionando esse protagonismo cidadSo est6o a
valorizaqSo e a implementaqSo de duas propostas:
inteligencia coletiva; e novas governanqas urbanas.
Conceito proposto originalmente por pensadores como
Pierre Levy, que diz que inteligencia coletiva refere-se em
grandes linhas i capacidade que um conjunto de pessoas
tem de articular as compet€rncias e o conhecimento de
cada uma, em prol do coletivo, em um processo interativo
e contfnuo. E como se cada um de nos contivesse em
nossa mente e em nossas capacidades uma variedacle
de ingredientes e, conforme a receita necessaria para
transformar e melhorar a vida urbana, alguns desses
ingredientes fossent selecionados e empregados. para
beneficio de todos"
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Outras propostas de intelig6ncia coletiva com impacto
urbano positivo s6o impulsionadas pelo setor privado.
E o caso do BMW Cuggenheim Lab, fruto de parceria
entre a BMW e a FundagSo Cuggenheim. O projeto foi
desenvolvido em tr6s cidades com perfis completamente
distintos - Bombaim, Berlim e Nova lorque -, com
o intuito de mapear, junto i sociedade civil, as IOO
tend6ncias urbanas mais relevantes. Afinal, hd modo
melhor de uma empresa se preparar para cendrios
futuros - e intervir neles -, do que valendo-se desse
grande laboratorio vivo que 6 a cidade, formado por
pessoas com diferentes expertises, ambigdes e vis6es de
mundo?

O BI\4W Cuggenheim Lab, parceria entre a BMW e a Fundaqao
Cuggenheim, e uma proposta de inteligencia coletiva
impulsionada pelo setor privado, que mapeou em tres cidades
- Bombaim, Berlim e Nova lorque -, as IOO tendencias urbanas
mais relevantes.
Fotos: wwvr.bmwg u g gen hei m I a b.o rg

O Brasil tamb6m tem sido paico de propostas afins.
Em 2O.l3, a trfade FecomerciosP, SESC e SENAC nos
encomendou um projeto que resultou no Sampa Criativa
- um espago para motivar o cidadSo a repensar a cidade
de S5o Faulo e fazer propostas para transform6-la em
urn ambiente que ele julgasse melhor, pondo-se porrim
como protagonista dessa mudanga. Em seis meses
foram encaminhadas mais de BOO propostas, formuladas
por paulistanos de nascimento ou residdncia, de uma
miriade de faixas economicas, etdrias e localizaq6es
geogrdficas, cujo grande anseio era o de exercer sua
cidadania de forma ativa.

Outros tantos exemplos surgem da articulaqSo da
,.., 1sociedade civil. E o caso de I Love Rotterdam, cuja ag6o

em uma area combalida da cidade gerou um processo

de empoderamento cidadSo e transformagSo urbana.
Tamb6m cabe mencionar 596 Acres, em Nova lorque,
voltada ao mapeamento de Sreas n6o construidas
da cidade e i tentativa de, a partir da mobilizaqSo da
populagSo, converter ao menos parte delas em espaEos
publicos e verdes. Ou ainda Anjos do Belo, em Florenqa,
congregando cidadSos que zelam pelo patrimonio da
cidade e motivam os demais a preserv4-lo. No Brasil
tamb6m sio crescentes os exemplos de iniciativas
voltadas i cidadania ativa e ao aproveitamento da
inteligOncia coletiva a favor da cidade, como A Batata
Precisa de voc6, em Sio Paulo e o Ocupe Estelita, em
Recife.

Todas essas - e muitas outras - propostas compartilham
alguns traEos, como pilares fundamentais de um
processo de intelig6ncia coletiva baseado em novos
modelos de governanqa urbana. De forma sucinta, cabe
enfatizar tr6s pontos.

Primeiro, valorizaqSo real da diversidade. Assim como
inovaqSo requer ousadia e tolerAncia ao erro,
a inteligdncia coletiva se nutre de diversidade. Parece
simples, mas em sociedades muito dispares em
termos de acesso e participag6o, motivar grupos que
normalmente n6o se engajam 6 um grande desafio para
n5o incorrer o risco de validar a vontade de uma minoria
mais visivel.

Segundo, engajamento efetivo une reflexSo e aq6o.
instigar novos pensamentos e um excelente passo.
mas a jornada se concretiza com a implementaqSo dos
mesmos.

Terceiro, cada um tem seu papel na governanqa urbana.
N5o raro se ouve, por exemplo, que a sociedade civil
deve dizer ao governo o que ele deve fazer. Um governo
democrdtico deve n6o apenas ouvir e dialogar com a
sociedade civil mas ponderar os interesses, direitos e lutas
de cada grupo e contempld-los - ou n5o - i luz de uma
estrat6gia transparente de curto, m6dio e longo prazos.
Afinal, em uma cidade criativa, a inteligencia coletiva
deve servir para validar os direitos - e responsabilidades
- de todos no processo de transformaqSo da cidade no
espaqo que nos orgulhamos de oferecer a nossos filhos.,::
.- 't'r
;'"r Afra t.-ir e For.'eccl & A qlanorc ..asr-aie - Socio:: iileicres oa
C;rr- mc;., cir.: SO L,tq:oes, ior.siriiori:s e i.)aiesiraln- . -''- !1 ir-- .,.-. a
47 r-rcj;:;es (poi erq-rariot)

a11L/


