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JUSTIFICATIVA - PL 0413/2014 
A instituição do "Dia do Vizinho", a ser comemorado no Município de São Paulo no dia 

23 de dezembro, antevéspera do Natal de cada ano, inspira-se na comemoração homônima, 
aprovada pela Lei nº 5.940, de 1º de dezembro de 1987, que instituiu o "Dia do Vizinho" no dia 
20 de agosto de cada ano, no âmbito do Estado de São Paulo. 

Já no dia 31 de agosto de 1989, a ilustre Vereadora Lídia Correa, com grande 
descortino, propusera a instituição da data no âmbito municipal, por meio do Projeto de Lei 
347/89, citando a iniciativa da poetisa Cora Coralina e dando ênfase à necessidade de 
comemorá-lo "sobretudo na área Educacional do município, nos parques infantis e escolas de 
primeiro grau, em particular, de modo a que se estimule, entre as crianças, o espírito solidário e 
fraterno muito bem exaltado por Cora Coralina". 

Há que se observar que o texto poético de Cora Coralina, que deu base ao projeto de 
lei original, pode ser conhecido no projeto da Edil proponente. 

À época, a despeito da oportunidade da iniciativa e de seu projeto haver sido aprovado 
pela Comissão de Constituição e Justiça (Parecer 646/89), pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes (Parecer 726/89) e de Finanças e Orçamento (Parecer 814/89), e de haver 
sido aprovado em primeira votação, o projeto resultou não aprovado em segunda votação, 
motivo pela qual foi arquivado. 

Ao retomar o tema, reforçamos os argumentos do projeto original enquanto avocamos 
as mudanças sociais que se abateram sobre nossa comunidade nessas décadas. 

A urbanização, a acelerada verticalização da área urbana, a mobilidade populacional, a 
solidão e o individualismo que marcam a sociedade pós-moderna, o advento das redes sociais, 
que aproxima pessoas pelo meio digital mas afasta a convivência física tradicional das famílias 
e dos vizinhos, tudo isso tem contribuído para subtrair, especialmente das novas gerações de 
munícipes, a prática dos conceitos da topofilia (o amor pelo lugar) e do pertencimento do 
território (que considera a área pública como extensão do próprio lar). Nesse espaço 
impessoal, vizinhos se ensimesmam e adotam comportamento desconfiado, fechado, inibido, 
alheio. 

"- Se a casa do teu vizinho estiver pegando fogo, leve água para a tua", diz um velho 
ditado do sul da Itália, sintetizando o individualismo egoísta que destrói qualquer possibilidade 
de cooperação. 

Os condomínios, dotados de múltiplos serviços, tornam-se ilhas fortificadas e os 
serviços delivery, que oferecem centenas de opções diferentes para que o cidadão acesse 
bens e serviços sem sair de casa, isola a população da rua. E espaços públicos não 
frequentados, áreas que os moradores não conhecem, temem e pela qual só transitam, por 
vezes a bordo de veículos blindados, tornam-se "terra de ninguém", permitindo o florescimento 
da violência. 

A cidade torna-se um espaço hostil, e as áreas públicas um logradouro abandonado à 
sua própria sorte. 

É preciso reverter esse quadro. 

O crescimento da violência urbana, como fenômeno mundial, assusta e impacta. As 
propostas, muitas vezes, são simplistas, partindo do fato que uma repressão desmedida, o 
encarceramento e a morte do autor do delito, independentemente de sua idade, e a violação 
dos direitos humanos, possam ser a solução. 
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A solução desse desafio é complexa, mediata e envolve múltiplos atores. Mas há 
algumas verdades primitivas que são unanimemente reconhecidas como procedentes: sem 
que a comunidade participe ativamente das questões de segurança pública, não se chegará a 
uma solução sustentável. E o próprio texto da Constituição Federal, secundado perla 
Constituição do Estado de São Paulo, explicita claramente o assunto: "segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos...". 

Outra verdade primitiva registra que sem que os membros de cada microcomunidade 
se conheçam e se protejam mutuamente, ineficaz será a ação da Polícia e do Estado. 

Nesse sentido, é preciso valorizar o papel do vizinho como personagem central do 
resgate da sensação de segurança de nossa metrópole. 

Vizinhos que se conheçam, que se respeitem, que dialoguem, celebrem e sofram 
juntos, se protejam mutuamente, acabam por criar uma rede de defesa comunitária 
impenetrável ao crime. 

Pessoas estranhas, indivíduos com comportamento que sugira intenção de prática de 
atos de violência, serão imediatamente identificados como estranhos àquela microcomunidade, 
observados e, dependendo do progresso de suas ações, sua presença será comunicada em 
rede à toda a vizinhança e ao poder público. 

Essa conduta vigilante protegerá, especialmente, as pessoas mais vulneráveis de 
nossa comunidade, particularmente as crianças, adolescentes e idosos. 

Países que têm enfrentado com sucesso a questão da violência urbana, como por 
exemplo, o Reino Unido (Neighborhood Watcher) ou Cuba (Comités de Defensa de la 
Revolución - CDRs) têm sistematizado a participação solidária e vigilante dos vizinhos, em sua 
auto-defesa, identificando desordens públicas e potenciais autores de delitos ou perturbações 
que tragam insegurança ou perturbação à harmonia e à paz das comunidades. 

Ao propor a comemoração do "Dia do Vizinho" no município de São Paulo na 
antevéspera de Natal, não intenta o legislador discriminar os munícipes paulistanos que não 
reconhecem o caráter religioso das festividades natalinas. Longe disso! 

Busca, isso sim, favorecer que a data seja comemorada em um período em que as 
pessoas têm, teoricamente, maior disponibilidade de tempo, as famílias estão fisicamente mais 
próximas, os que pretendam viajar para os feriados que se seguem ainda não deixaram a 
cidade com destino a outras municipalidades e o clima festivo, que envolve esta época do ano, 
tem o condão de despertar nas pessoas um potencial de solidariedade e compaixão. 

Com apoio da mídia e das lideranças comunitárias, das redes sociais, das associações, 
escolas e igrejas, as pessoas que habitam a megalópole dedicarão algumas horas para 
conhecer, estreitar laços de entendimento e cooperação e celebrar com seus vizinhos a vida e 
a fraterna convivência. 

Essa celebração inspirará outras comunidades a reproduzirem esse evento, fazendo 
acontecer o sonho de Cora Coralina, citada por Lidia Correa: 

"Antevejo o Dia do vizinho celebrado festivamente, estreitando os laços de 
fraternidade, cortesia, nobreza, um apelo para melhor entendimento e vivência entre as 
criaturas". 

E essa mudança nos hábitos de impessoalidade e frieza que marca algumas das 
milhares de microcomunidades que compõem o tecido social de nossa Cidade, reforçará os 
laços de entendimento e cooperação, desenvolvendo um escudo de proteção contra a 
desordem e o mau uso do espaço coletivo, a prática da violência e do crime, reforçando uma 
cultura de paz. 

Um bom vizinho, quando descoberto e cultivado, é um bem precioso. 

No vaticínio de Cora Coralina: 

- Que Deus o ponha sempre perto de nós!" 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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