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Este documento sintetiza as principais ideias e abordagens do Caderno 06 Ação Internacional
para uma cidade inclusiva, da Aliança Euro-Latino-Americana de Cooperação entre Cidades,
AL-LAs. Apresentar os atuais debates sobre a internacionalização das cidades como
ferramenta para o fortalecimento e desenvolvimento de modelos de cidades inclusivas. Ao
mesmo tempo, apresenta experiências e ferramentas para promover modelos de cidades
inclusivas que pensam em uma comunidade diversificada e complexa.
 
O objetivo deste caderno é fornecer ferramentas (leituras, reflexões, casos e experiências,
diretrizes) para trabalhar na cidade que desejamos construir. Para isso, devemos considerar:
De quem é a cidade e para quem? O que lugar têm as mulheres, os/as migrantes, as crianças e
os jovens na cidade? Existem questões de inclusão/exclusão para diferentes setores da
população e quais são? Quais experiências de integração existem? O que modelos de cidades
queremos fortalecer através da ação internacional?

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I. 
CONSTRUINDO TERRITÓRIOS INCLUSIVOS:  
O DIREITO À CIDADE
Hoje as cidades são os lugares que a maioria dos seres
humanos habita. Desde 2007, mais de 50% da população
mundial vive em cidades, projetando 75% para o ano de
2050.A maior parte desse crescimento urbano ocorrerá em
países em desenvolvimento, como países da América Latina,
onde esse processo de urbanização continuará a ser ainda
mais acelerado.
 
Nesse contexto, duas questões adquirem importância
especial, dado o potencial das cidades em termos de riqueza
e diversidade social, econômica, ambiental, política e
cultural:
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Quais serão as características dessa urbanização crescente?
Ou seja, o que modelos de cidades continuarão sendo
promovidos? Qual é o papel que os governos locais
assumirão na definição desses processos?
 
A qualidade de vida das pessoas, o bem-estar e as
possibilidades de desenvolvimento individual e coletivo, a
inclusão social, a igualdade de gênero, a participação
democrática, a sustentabilidade ambiental, enfim, o efetivo
exercício dos direitos humanos em geral, depende mais e
mais da dimensão urbana do desenvolvimento.



Exclusão social de uma perspectiva abrangente

No âmbito do desenvolvimento capitalista e na forma que a
própria lógica do mercado assumiu nas últimas décadas, as
cidades, e especialmente as latino-americanas, cresceram
expandindo segregações sociais, econômicas e espaciais;
acentuando as desigualdades; criando barreiras reais e
simbólicas; ignorando a diversidade cultural; privatizando
espaços comuns e ameaçando equilíbrios ecológicos, entre
outras questões. Esses processos favorecem a proliferação de
grandes áreas urbanas em condições de pobreza,
precariedade e vulnerabilidade. Desta forma, hoje as cidades
estão longe de oferecer condições e oportunidades
equitativas para os seus habitantes, que na sua maioria são
privados de satisfazer as suas necessidades e direitos mais
elementares.
A exclusão social é um fenômeno complexo e
multidimensional que deve ser analisado a partir de uma
perspectiva integral. Para entender sua dinâmica, é necessário
levar em conta as diferentes esferas da vida e da cidade em
que ela ocorre e os eixos estruturais da desigualdade com a
qual ela é atravessada. A tabela a seguir mostra os principais
fatores de exclusão em nossas sociedades atuais, várias áreas
de atuação e ligados a diferentes eixos de desigualdade
social.
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1.1 Cidades e exclusão social

ÁREAS FATORES
EIXOS

TRANSVERSAIS DE
DESIGUALDADE

Econômica

Trabalhista

Educativa

Pobreza econômica
Dificuldades financeiras
Dependência de benefícios
sociais
Falta de proteção social

Desemprego
Subemprego
Não qualificação ou
desqualificação

Sem escolaridade ou acesso
ao ensino obrigatório
integrado
Analfabetismo ou baixa
escolaridade
Insucesso escolar
Abandono prematuro do
sistema educativo
Barreira linguística

Gênero

Idade

Etnia



Exclusão social de uma perspectiva abrangente
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ÁREAS FATORES
EIXOS

TRANSVERSAIS DE
DESIGUALDADE

Sócio -
sanitário

Residencial

Sem casa própria
Moradia precária
Acesso precário à moradia
Moradias em mau estado
Más condições de
habitabilidade
(empilhamento)
Espaço urbano degradado,
com deficiências ou
insuficiências
 

Sem acesso ao sistema e
recursos sociais e sanitários
básicos
Vícios e doenças
relacionadas
Doenças infecciosas
Transtornos mentais,
deficiência ou outras
doenças crônicas que
causam dependência

Etnia

Proveniência

Fuente: CISDP-CGLU, IGOP,
UAB, Inclusão Social e
Democracia Participativa.
Da discussão conceitual
de ação local. Bellaterra
2010



Exclusão social de uma perspectiva abrangente
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ÁREAS FATORES
EIXOS

TRANSVERSAIS DE
DESIGUALDADE

Relacional

Cidadania e
participação

Acesso restrito à cidadania
Privação de direitos por
processo penal
Não-participação política
nem social

Deterioração das redes
familiares (conflitos ou
violência doméstica)
Falta ou fraqueza das redes
familiares (pais solteiros,
solidão)
Falta ou fraqueza das redes
sociais
Rejeição ou estigma

Proveniência

Nacionalidade

Fuente: CISDP-CGLU, IGOP,
UAB, Inclusão Social e
Democracia Participativa.
Da discussão conceitual
de ação local. Bellaterra
2010



A ação política local multiatoral pode gerar sociedades
coesas e democráticas que garantam o exercício efetivo dos
direitos. É do território onde a maioria dos problemas de
exclusão social podem ser entendidos e começar a ser
resolvidos porque é lá, nos bairros, onde esses problemas
aparecem com toda a sua complexidade e suas múltiplas
dimensões.
 
Os governos locais, portanto, têm a responsabilidade e a
oportunidade de abordá-los de maneira abrangente e eficaz.
O EIXO CENTRAL das políticas e os processos de inclusão
deve ter como objetivo reduzir as desigualdades sociais,
territoriais, de gênero, étnicas e outras; buscando satisfazer
as necessidades materiais, simbólicas e de relação.
 
O conceito de inclusão é multidimensional, polissêmico e foi
assumido no discurso político e acadêmico de diversas
correntes e abordagens que o utilizam com diferentes
sentidos.

8

1.2 Governos locais e políticas inclusivas
Neste ponto, é importante destacar a importância de construir e
implementar, a partir de políticas locais, um conceito de
inclusão:
a) que não reduza a inclusão à sua dimensão econômica
(desigualdade econômica com base no nível de acesso ao
mercado de trabalho);
b) que não tenha efeitos homogeneizantes que suprimem a
diversidade de culturas e modos de vida; e
c) que não tente esconder os conflitos sociais e as desigualdades
estruturais existentes nas sociedades atuais (tirando a dimensão
conflitiva e política da inclusão).
 
A execução de políticas abrangentes requer dois elementos
centrais: planejamento estratégico e mecanismos para medir e
avaliar processos. A medição e avaliação de políticas e processos
é fundamental para que os governos locais possam antecipar
problemas e preparar os planos estratégicos necessários. A
construção de indicadores que levem em consideração os
padrões de referência permite avaliações regulares da eficácia e
eficiência das políticas implementadas.



1.3 Direito à Cidade,  cidades de direitos

Além disso, a participação dos cidadãos nos diferentes
momentos das políticas de inclusão é uma condição prévia
que melhora a sua eficácia e eficiência, por sua vez, garante
uma melhoria na qualidade de vida das pessoas em situação
de risco de exclusão afirmando seus direitos e protagonismo
ativo.
 
O Direito à Cidade é um conceito e uma bandeira por trás da
qual, hoje, muitas organizações e movimentos sociais e
urbanos, órgãos públicos locais e nacionais e líderes de todo o
mundo constroem um modelo inclusivo, democrático e
sustentável. A abordagem dos direitos humanos para pensar a
vida na cidade gera a oportunidade, como ferramenta e
quadro geral, para reorientar de forma abrangente um
conjunto de propostas da sociedade civil e políticas públicas
locais voltadas para a construção de modelos de cidade
inclusiva.
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A potencialidade desta abordagem é dada pela sua origem.O
conceito do Direito à Cidade é o produto da ação internacional
das organizações e movimentos urbanos da sociedade civil. É
o melhor exemplo de ações internacionais de diferentes tipos
(elaboração de documentos, realização de eventos e
campanhas de comunicação, construção de redes, etc.) que
permitiram e desencadearam processos de ação e
transformação em diferentes cidades.



1.3 Direito à Cidade,  cidades de direitos

As cartas e pronunciamentos internacionais sobre o Direito à
Cidade (como em outros tópicos) abrem novas discussões e
propõem debates. Constituem, com suas propostas e
objetivos, novas linhas de abordagem aos problemas
existentes, estabelecem parâmetros, acordos sobre como
trabalhar certas questões e, principalmente, fornecem uma
visão consistente do que entendemos hoje os cidadãos,
funcionários e membros dos Estados sobre um assunto. Para
entender é necessário ter informações atualizadas, formular
avaliações com base e promover valores e direitos. Ao
mesmo tempo, compartilham e socializam problemas que
atravessam fronteiras e, nesse ato, combinam ações que,
juntas, podem ser potencialmente mais vigorosas.
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Cinco questões estratégicas para fortalecer o direito à cidade

0511

Como envolver os cidadãos?
Promover um exercício pleno de cidadania. A relação entre os
direitos humanos e a cidade é complementar. O direito à cidade
implica pensar a cidade como um espaço socialmente construído
para a realização dos direitos humanos.

Quais estratégias promovem o direito à cidade?
Uma estratégia é fazer uma produção democrática da cidade. 
As regras e regulamentos produzidos pelos governos locais são
ferramentas que impactam no tipo de cidade que é construída.
As normas não são inócuas, elas têm efeitos sociais conclusivos
em termos de promover uma cidade inclusiva ou não.

O que tipo de cidade queremos?
A promoção do uso e aproveitamento democrático da cidade é
voltada para a construção de uma cidade aberta, acessível aos
cidadãos. O transporte é o serviço mais inclusivo de uma cidade,
pois cruza e une os pontos distantes do território, conecta.

É também a descentralização em unidades de gestão que reúnem
ações e serviços governamentais, a implementação de políticas e
o diagnóstico de necessidades territoriais para a comunidade.

Como promover uma gestão sustentável da e na cidade?
Revalorizar a função social e ecológica da propriedade,
reconhecer o direito de propriedade (individual ou coletivo) que
toda pessoa tem sob a condição de que o uso dela não seja
prejudicial ao interesse coletivo, que não gera custos sociais ou
ambientais.

Como realizar uma gestão associada a outras pessoas?
Gerar uma gestão democrática da cidade, com forte participação
cidadã. A gestão territorial é sempre realizada em um contexto
de poder compartilhado. Isso supõe a existência de conflitos
entre interesses contraditórios e aqueles que devem ser
gerenciados.

01 02
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Minha cidade promove espaços para a democratização da gestão do
governo.
Leva o Direito à Cidade como uma das diretrizes do plano do
governo.
Adere a cartas ou acordos internacionais relacionados ao Direito à
Cidade.
Implementou políticas de inclusão que consideram a cidade como
uma plataforma para a realização dos direitos humanos.
Participa em eventos internacionais relacionados ao Direito à
Cidade.
Gera reuniões, conferências ou eventos de diferentes tamanhos
para promover uma gestão democrática da cidade.
Conhece e tem um vínculo com os atores (locais, nacionais e
internacionais) que trabalham pelo Direito à Cidade.
Prevê em seu Plano Estratégico o crescimento dos espaços
públicos, para o desfrute, entretenimento e desenvolvimento
cultural da população.
Registra as situações de inclusão da cidade e gera programas para
abordar os diferentes casos.
Monitora a implementação de políticas de inclusão para verificar se
os objetivos definidos são atendidos.

Lista de verificação:
Pensando a cidade inclusiva
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Uma cidade de direitos é uma cidade que inclui. Cidades
baseadas na promoção do efetivo exercício dos direitos
humanos.

Cidades e metrópoles policêntricas e solidárias

Gestão democrática da cidade: participação efetiva e
construção de cidadania ativa.

Presença ativa de um Estado garante de direitos com
capacidade de articulação com a sociedade civil. Políticas
abrangentes de inclusão com uma abordagem territorial.

Cidade diversa contra a discriminação, cidade "de" e "para"
todas as pessoas.

EM SÍNTESE:

1. Direito à Cidade

4. Policentrismo, mobilidade e
diversidade de territórios

2. Radicalizar a democracia

5. Transformar o Estado e fortalecer
a governança

3. Respeito pela diversidade e garantia
de igualdade de tratamento
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Muitas das cidades em que vivemos passam por processos
semelhantes ou podemos identificar problemas semelhantes
nelas. Levando em conta a singularidade de cada cidade e a
necessidade de atender às particularidades e características
de cada cidade, a troca de experiências para a aprendizagem
continua a ser o principal motor da ação internacional para
promover modelos de cidades inclusivas.

CAPÍTULO II. 
 
EXPERIÊNCIAS DE INCLUSÃO NAS CIDADES

14



Vimos que a exclusão nas cidades se manifesta de várias
maneiras. Entre eles, na segregação espacial da população e na
privatização do espaço público. É necessário combater a
segregação espacial por meio de ações como: a) reabilitar os
bairros de maneira integral; b) fornecer às áreas urbanas mais
desfavorecidas espaços públicos e instalações de qualidade; c)
promover utilizações variadas da terra; d) promover a mistura
social na habitação, para que pessoas de diferentes origens e
níveis socioeconômicos convergem no mesmo território; e)
eliminar as barreiras arquitetônicas que podem isolar certos
bairros; e f) levar em conta a variável de gênero na configuração
urbana. [1]
 
[1] CISDP, UCLG, IGOP, DAB, Para um mundo de cidades
inclusivas, Barcelona,   2008.
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2.1  Inclusão sócio-territorial

1.Cooperação internacional para o transporte público
inclusivo.O teleférico de Medellín
 
 
2.Revitalização socio-urbana de áreas degradadas, "Habitar
GOES".Montevidéu, Uruguai
 

Experiências ligadas aos processos de inclusão juvenil
desencadeados ou acompanhados de ações internacionais:

Nos casos indicados, três eixos cobrem as experiências:
-a importância de políticas públicas,
-o direito à cidade e
-a participação dos cidadãos.
 
Esses casos são exemplos da sinergia que ocorre entre as
diferentes formas de ação internacional e os processos
inclusivos em torno dos problemas de habitat, espaço público
urbano e transporte e mobilidade na cidade.



Políticas locais revelam informações sobre a situação
socioterritorial de sua cidade.
Elas abordam a diversidade social, cultural e sexual como o eixo
para o desenvolvimento dessas políticas.
Elas consultam e perguntam sobre experiências semelhantes em
outras cidades.
Elas colaboram com parceiros nacionais e internacionais para
desenvolver, planejar, implementar ou avaliar essas políticas e seu
impacto.
Elas documentam experiências e compartilham casos em eventos
internacionais.
Os cidadãos são convocados usando estratégias inovadoras.
O acesso irrestrito à informação pública é oferecido para gerar
debates e promover opiniões e decisões informadas.
Elas abordam questões que são importantes para os cidadãos e
para o gerenciamento do governo.
Os mecanismos de diálogo têm sustentabilidade no tempo e ações.
São espaços que produzem conteúdos que impactam na
estratégia internacional de sua cidade.

Lista de verificação:
Políticas locais de inclusão sócio-territorial
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O respeito pela diversidade e a não-discriminação é um
dos eixos mais importantes dos processos de inclusão
numa cidade. Uma cidade inclusiva é uma cidade onde
coexistem e convivem uma diversidade de identidades e
sujeitos, sem discriminação por idade, sexualidade,
gênero, etnia, identidade cultural, origem, entre outros.
Experiências de políticas que apontam para a
diversidade desencadeada ou acompanhada de ações
internacionais:
 
1.   Direito a uma Cidade Segura e Equitativa para
mulheres em Morón, Argentina
2.   Ação internacional e diversidade sexual na Cidade do
México
3.   Orçamento participativo com enfoque de gênero e
inclusão.Santa Ana de Cotacachi, Equador
4.   Atrás do limiar.Integração de migrantes na Andaluzia,
Espanha

O objetivo relevante de engajar a sociedade como ator e
interlocutor legítimo nos processos de transformação
tem o protagonismo, a força e o potencial dos jovens
como motor de transformação. É dever de todo governo
local que deseja tornar sua cidade um território
inclusivo, para acompanhá-los em tal aventura.
 
Experiências ligadas aos processos de inclusão juvenil
desencadeados ou acompanhados de ações
internacionais:
 
1.     Programa: "Smequinho", Promoção da leitura na
infância e divulgação da carta das Cidades
Educadoras. Rio Grande do Sul, Brasil;
Kbildo de Wambras - Agenda dos sonhos da juventude,
Quito, Equador

2.2 Respeito pela diversidade 2.3 A força dos jovens na
cidade
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As cidades que estão envolvidas em redes internacionais
tornam-se parte de um quadro que permite elas
transcender, agir em solidariedade e, ao mesmo tempo,
gerar múltiplas oportunidades de aprendizagem,
crescimento e abertura para novas conexões e recursos.
As redes internacionais e, especialmente, aquelas
comprometidas com modelos locais de inclusão,
expressam uma dimensão política central para pensar
sobre a ação internacional das cidades hoje.

CAPÍTULO III. 
 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E REDES PARA A INCLUSÃO
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O networking com outras cidades define uma estratégia
vinculante, constitui uma decisão que aposta no
intercâmbio e articulação horizontal de informações,
esforços, experiências, recursos e conhecimentos para o
alcance de objetivos comuns. Trata-se, então, de uma
modalidade organizacional e gerencial cujas
características são: horizontalidade, adaptabilidade,
abertura, fluidez e heterogeneidade e diversidade de
relações e identidades numa mesma rede. Abaixo estão
alguns exemplos emblemáticos de como a ação
internacional e o trabalho em rede contribuem para
melhorar as condições de vida das pessoas.



A partir da Unidade Temática de Gênero da Rede de
Mercocidades (UTGM) que articulou atividades em torno
do tema do tráfico de pessoas entre as diferentes
cidades participantes, foi possível visualizar sua
complexidade e gerar ações que pudessem implementar
políticas coordenadas regionalmente.
 
A partir do trabalho na rede de Mercociudades, e com a
ajuda de financiamento externo, foram realizados
seminários internacionais de grande impacto que
conseguiram tornar visível um tema que tem um forte
viés de gênero que, embora seja um crime que excede a
responsabilidade local, é possível promover ações de
prevenção, disseminação, sensibilização, entre outras,
para alertar e envolver funcionários do governo,
cidadãos e organizações.

3.1 MERCOCIDADES contra o tráfico de
pessoas
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Com 1,2 milhão de habitantes e localizada na grande
região metropolitana de São Paulo, no Brasil, a cidade de
Guarulhos é uma cidade global. Além de suas
características econômicas e de sua população possui em
seu território o aeroporto mais movimentado do
Hemisfério Sul. Nesse contexto, a partir de 2005, o
governo municipal criou a Coordenação de Relações
Internacionais, responsável pelas relações exteriores do
prefeito e do município, pensando e atuando como cidade
internacional.
 
A partir de 2000, Guarulhos participou ativamente do
Fórum das Autoridades Locais (FAL), criado no âmbito do
Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Desta iniciativa
nasceu o Fórum das Autoridades Locais Periféricas (FALP),
uma proposta inicial de Guarulhos com a cidade francesa
de Nanterre, à qual se juntaram cidades da periferia da
região como Canoas, no Brasil e Morón, na Argentina.
Desde então, o FAL trabalha principalmente com questões
relacionadas à participação popular e inclusão social na
metrópole.

As cidades latino-americanas têm uma longa história de
políticas de participação social e inclusão, principalmente
das políticas de Orçamento Participativo dos anos 90,
têm muita experiência em participação cidadã. É por isso
que essas cidades têm uma vocação natural de participar
de fóruns internacionais, disseminando suas experiências
e estabelecendo metas comuns de políticas inclusivas
regionais e globais.
 
Para que isso aconteça, é necessário que, além do
compromisso político e da participação internacional,
sejam criadas ferramentas de monitoramento de
indicadores sociais para estabelecer padrões e objetivos
internacionais comuns.

3.2 Guarulhos, Brasil e seu compromisso
com uma internacionalização inclusiva
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A ICORN é a rede internacional de cidades de refúgio. Com sede
em Stavangen, na Noruega, seu principal objetivo é defender a
liberdade de expressão dos escritores perseguidos em seus
países de origem ou residência. A ICORN é a resposta da
comunidade internacional à perseguição de pessoas pela
expressão de suas ideias. A ICORN iniciou suas operações em
2006, na Europa, e até hoje possui mais de 40 cidades e regiões
membros que ofereceram refúgio a mais de 100 escritores
perseguidos. Em cooperação com redes e associações irmãs de
todo o mundo, o objetivo da rede é fazer uma diferença real na
atual luta global pela liberdade de expressão.

Garantir a transferência do escritor para a cidade de
recepção;
Proporcionar ao escritor e sua família as condições
necessárias para uma estadia digna;
Acompanhar o escritor na gestão dos procedimentos
migratórios que prosseguem;
Favorecer a integração do escritor no ambiente cultural
através de sua participação em conferências,
apresentações, publicações, etc.;
Identificar uma pessoa de contato para fornecer
suporte ao escritor durante sua estada, se necessário.

3.3 ICORN: cidades de refúgio para a liberdade de expressão
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Uma cidade membro da ICORN está empenhada em:



Uma cidade de direitos é uma cidade que inclui, isto é, aquela em que
o governo local organiza espaços para o diálogo com o cidadão para
coletar a opinião, as necessidades e as expectativas de todos. Só
assim será possível planejar um modelo da cidade a serviço das
pessoas, priorizando políticas públicas que melhorem as condições de
vida das pessoas.
 
 A cidade dos direitos é aquela em que são geradas fórmulas de
corresponsabilidade com os atores do território e em que o olhar
futuro é construído sobre a continuidade, ou seja, sem sujeição aos
interesses conjunturais da autoridade em exercício. A cidade inclusiva
será aquela em que o governo está comprometido com a
"radicalização da democracia", isto é, onde a vontade do cidadão
permeia todas as prioridades, todas as políticas públicas e todas as
ações do governo.
 
Na cidade inclusiva, os jovens são a prioridade. O governo local deve
fazer um diagnóstico e reconhecimento dos mecanismos de
participação dos jovens, de preferência ligando-os, por sua vez, às
plataformas globais. Para incluir os jovens, o governo local pode
estabelecer, por exemplo, programas municipais de mobilidade
internacional e esquemas de ligação profissional.

22

Reflexão final



A cidade inclusiva é aquela em que o respeito pela
diversidade e tratamento igual é garantido, a cidade
diversa evita qualquer forma de discriminação, é uma
cidade de e para todas as pessoas. Para isso, o governo
local deve gerar espaços para troca de normas e
regulamentos relacionados ao gênero e diversidade
sexual, cultural e religiosa, entre outros.
 
Por outro lado, a cidade inclusiva é aquela em que as
fronteiras físicas entre ricos e pobres são eliminadas, onde
o espaço comum não é privatizado ou comercializado. Uma
metrópole solidária e inclusiva é aquela baseada na
policentrismo, onde o espaço público é suficiente e
disponível para o desfrute gratuito das pessoas. Para a
cidade inclusiva, as relações internacionais são uma
prioridade.

A ação internacional deve servir para construir o
modelo de território que sonhamos. O futuro do
planeta é jogado hoje em cidades e áreas urbanas.
Portanto, a ação internacional dos governos locais é
um instrumento para estimular o pensamento crítico e
o debate público diante da pobreza, das
desigualdades, da exclusão social, bem como dos
desafios da sustentabilidade e do respeito à
diversidade cultural.
 
O novo milênio urbano exige um novo modelo
territorial, comprometido com um verdadeiro
desenvolvimento mais sustentável, inclusivo, justo,
ambientalmente sustentável, multicultural e igualitário
entre homens e mulheres, que garante o Direito à
Cidade de todas as pessoas. Se a ação internacional do
governo local não ajudar a promover esse modelo, o
esforço será em vão. A ação internacional dos governos
locais só será útil se abrir oportunidades para garantir
à população uma vida mais digna.
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