
Redes internacionais de cidades para metrópoles solidárias

O socialismo em uma única cidade não é um conceito viável. No entanto, é evidente 
que alternativa alguma à forma contemporânea de globalização será apresentada a 
nós a partir do alto. Terá de vir de dentro dos espaços múltiplos locais, ligados num 
movimento mais amplo.

                                                                                                              David Harvey

Introdução

As cidades são o cenário em que se fazem mais visíveis os efeitos e os impactos da 
globalização capitalista. A construção de redes de cidades como hipótese estratégica 
pode ser um movimento politicamente relevante para os poderes locais conquistarem 
participação efetiva e tornarem-se sujeitos reconhecidos no cenário das relações 
internacionais contribuindo, assim, com a sua parte para a democratização e a 
transformação do sistema internacional.

A idéia básica deste artigo é afirmar a importância e analisar o futuro das redes de 
cidades, de uma perspectiva internacionalista, para a construção da integração dos 
povos e dos territórios e de uma sociedade internacional democrática, justa, 
sustentável e solidária.

Para isso, vamos nos deter na análise de uma experiência em pleno desenvolvimento, 
emblemática da articulação de poderes locais e movimentos sociais, e para a qual 
governos locais de esquerda do Brasil e da França (Saint-Denis, a Plaine Commune de 
Paris e Nanterre) jogaram um papel fundamental: o processo do Fórum Social Mundial 
nascido em Porto Alegre e as redes de cidades que se formaram no seu interior – o 
Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social e a Democracia Participativa 
(conhecido como FAL) e o FAL de Periferias para Metrópoles Solidárias (FAL-P).

Porém, antes de apresentar e analisar experiências concretas em desenvolvimento 
talvez seja pertinente uma reflexão sobre a forma rede de atuação de cidades e de 



seus governos locais, no contexto internacional das últimas duas décadas, período de 
ligação entre o século anterior e o atual.

Redes de cidades em uma época de transição

A intensidade da urbanização nas últimas décadas superou todas as expectativas. Hoje,
a maioria da população mundial vive em cidades, e estima-se que em 2015, teremos 
cerca de quinhentos centros urbanos com mais de um milhão de habitantes. Sem 
dúvida, a humanidade entrou na Era Urbana.

Como Immanuel Wallerstein vem argumentando ao longo dos últimos anos, “o 
sistema-mundo moderno se encontra em uma crise estrutural” (2005: 274), terminal, 
uma verdadeira crise sistêmica. Para ele, entramos em uma “era de transição, isto é, 
um período de bifurcação e caos” (Idem), que pode evoluir em um sentido 
progressista, mas não necessariamente.

A globalização capitalista nos levou a uma crise civilizacional sem precedentes na 
história humana. Mas para o Fórum Social Mundial (FSM), “outro mundo é possível”. 
Como afirma Boaventura de Sousa Santos, a universalização do capital vem sendo 
crescentemente confrontada por uma mundialização alternativa contra-hegemônica, 
constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e organizações que, por 
intermédio de vínculos diversos, redes e alianças globais/locais, lutam contra a 
ditadura do capital, mobilizados pela aspiração de um mundo melhor, mais justo, 
democrático e pacífico. Esta mundialização emergente tem tido no processo do FSM 
algumas das suas manifestações mais emblemáticas. Segundo Boaventura, “é nesta 
globalização alternativa e no seu embate com a globalização neoliberal que se está a 
tecer os novos caminhos da emancipação social” (2005: 12).

Para definirmos o internacionalismo das redes de cidades democráticas, não adotamos 
aqui o conceito de cosmopolitismo empregado por Sousa Santos, mas nos inspiramos 
em sua estimulante visão:

“Em toda a sua variedade, as coligações cosmopolitas visam à luta pela emancipação 
das classes dominadas, sejam elas dominadas por mecanismos de opressão ou de 
exploração (...). O cosmopolitismo não é mais do que o cruzamento de lutas 
progressistas locais com o objetivo de maximizar o seu potencial emancipatório in loco 
através das ligações transnacionais/locais.” (2005: 30).



Nos últimos anos, muitos governos locais democráticos estabeleceram relações com as
classes trabalhadoras e as camadas populares no nível das suas bases e estruturas 
comunitárias e, cada vez mais, constroem associações e redes com outros governos 
locais, substituindo modelos rígidos, centralizados e burocráticos por modelos de 
organização e de informação descentralizados, horizontais e flexíveis, praticando uma 
solidariedade internacional local, combatendo as causas e os efeitos nos territórios da 
exploração e da exclusão globalizadas. 

Está em andamento a construção de uma estratégia internacionalista articulada por 
inúmeras redes de cidades na esfera das relações internacionais, baseada na 
solidariedade ética e política traduzida por meio do enfrentamento local às múltiplas 
formas de discriminação dos direitos humanos e sociais nos territórios urbanos. Como 
observa Boaventura de Sousa Santos, esse novo internacionalismo das redes de 
cidades se articula e atua em diferentes escalas: internacional, regional, nacional e 
local; e também com variados e diversos segmentos sociais e institucionais. Assim 
como os poderes locais divulgam em seus territórios iniciativas internacionais, eles 
também divulgam globalmente suas iniciativas de base local portadoras de potencial 
emancipatório – políticas públicas democráticas participativas e inclusivas. Entre suas 
principais características essas redes apresentam um funcionamento descentralizado, 
partilha de poder e de responsabilidades, pouca burocracia e muita flexibilidade 
organizativa, foco nas alianças com movimentos sociais e organizações não-
governamentais, valorização do pensamento crítico e de iniciativas cidadãs.

A globalização capitalista produz e gera, simultaneamente, interconexão e exclusão; ela
impacta as sociedades e os territórios de forma ampla e profunda. Alguns analistas já 
observaram que o capitalismo globalizado em rede, está criando as condições para a 
sua superação de maneira análoga. Nas últimas duas décadas, as cidades democráticas 
e os movimentos sociais estão percebendo que “pensar globalmente e atuar 
localmente” já não é mais suficiente, mas que é preciso atuar globalmente, em um 
sentido estratégico e programático.

O trabalho e a cooperação em rede implicam um questionamento radical das formas 
tradicionais de organização burocráticas e hierárquicas, e um reconhecimento do 
princípio de atuação mais adequado para confrontar os desafios postos pelo próprio 
sistema globalizado e conectado em rede. Está nascendo assim um internacionalismo 
de solidariedade global de todas as lutas multifacetadas pela democracia e a justiça 
global. Este movimento inclui cada vez mais redes de cidades com governos 
progressistas e internacionalistas, desenvolvendo ações que não se limitam a 
determinados espaços institucionais ou apenas às esferas estatais. Essas redes de 
cidades entendem que é necessário desenvolver estratégias que integrem a ação nos 
níveis e espaços diferenciados e múltiplos existentes, de modo dinâmico e flexível. 
Como redes de cidades democráticas, propugnam uma ética da solidariedade, uma 
cultura internacionalista e uma ação política global. Acreditam que podemos imaginar 



e lutar por espaços urbanos diferentes e melhores para trabalharmos e vivermos, 
valorizando o bem-comum e o bem viver. E sabem que qualquer utopia – quer no nível 
local, nacional, regional ou internacional – que não seja inspirada em uma visão global 
e universal, terá um alcance limitado.

 A cidade democrática: um projeto estratégico

A cidade é, historicamente, o lugar privilegiado da democracia, do exercício da 
cidadania. O espaço urbano é o espaço político por excelência. É na cidade que a ação 
política começa, e é a partir dela que a democracia pode se universalizar. Mas as 
cidades sofrem constantes ataques à sua autonomia e à sua luta pela construção do 
espaço público. Estão cada vez mais desafiadas em sua capacidade para solucionar 
seus graves problemas sociais e estruturais. Embora a ação política nas cidades seja um
importante e incontornável ponto de partida nesse processo, ela não é suficiente em si 
mesma. As cidades não são ilhas. Estão inseridas em estados nacionais, em um mundo 
globalizado pelo capitalismo – que ao mesmo tempo interconecta e exclui. Assim, a 
luta política nas cidades torna-se indissociável das lutas nacionais, regionais e globais, 
bem como de uma estratégia de articulação em rede. Caso contrário, a dinâmica da 
globalização capitalista continuará cada vez mais fragmentando os territórios em 
algumas poucas ilhas de prosperidade num oceano de grandes regiões excluídas e 
descartáveis.

As cidades podem se tornar o espaço de reinvenção da democracia. A experiência do 
orçamento participativo em diversas cidades brasileiras, latino-americanas e européias 
nas últimas décadas, inspiradas em grau maior ou menor na referência de Porto Alegre,
é um bom exemplo disso. Mais do que um instrumento de controle social da gestão 
pública local, o orçamento participativo, assim como inúmeras práticas inovadoras de 
democracia participativa que vem sendo desenvolvidas em centenas de cidades mundo
afora, representam mecanismos de construção de cidadania e de politização da 
sociedade. Mediante este tipo de práxis coletiva, as comunidades e grupos sociais se 
apropriam do território onde vivem, superando sua situação de isolamento e 
alienação, tornando-se sujeitos da sua própria história.

Ao longo do século XX, as cidades mostraram ser o espaço privilegiado para grandes 
movimentos históricos de massa e para a universalização da cidadania – elementos 
essenciais para a superação do sistema internacional atual, excludente, injusto, 
desigual, violento e ecologicamente insustentável em que vivemos submetidos – rumo 
a um futuro possível democrático, solidário e sustentável para a humanidade.



A aliança estratégica dos governos locais democráticos com os movimentos sociais – 
através da democracia participativa e da articulação em rede – pode ser uma das rotas 
a percorrer para abrir o futuro de uma humanidade integrada e autoemancipada, o 
que exige, necessariamente, enfrentarmos a luta pela emancipação urbana. Ou seja, a 
mudança no território e a integração dos povos só são possíveis a partir da vontade 
política e da ação correspondente dos sujeitos, da construção de alianças e enlaces 
diversos entre eles, para a conquista dos seus objetivos comuns. Mas como não é 
possível a emancipação social em uma só cidade, é preciso trabalhar juntos em nível 
internacional, pois isso permite reforçar a luta pela mudança democrática e a 
transformação social, pelo desenvolvimento sustentável e o verdadeiro intercâmbio 
cultural, pelos direitos humanos, pela integração dos povos e por um novo sistema 
mundial. 

Para a conquista da autoemancipação humana em um mundo cada vez mais 
urbanizado e metropolitano, é essencial construirmos uma nova hegemonia planetária,
além de inovadoras formas de luta e de auto-organização nas cidades. Para 
conquistarmos os objetivos ambiciosos e generosos da integração dos povos e 
territórios e superarmos o “déficit democrático” estrutural do sistema-mundo 
capitalista, algumas ferramentas e processos, como o método da democracia 
participativa e a interação estratégica dos governos locais comprometidos com o 
pensamento crítico e os movimentos sociais antissistêmicos, além da construção de 
frentes comuns com governos nacionais democráticos e progressistas – podem ser as 
chaves para abrirmos as portas de “outro mundo possível”.

Como dizia Milton Santos, o grande geógrafo humanista brasileiro, em uma de suas 
últimas entrevistas, “a cidade é um campo de forças... é o lugar primordial da 
contradição com que o mundo se debate hoje” (2001: 4). Para as autoridades locais 
que atuam nas cidades com a perspectiva democrática internacionalista e de 
integração dos povos e territórios, a cooperação internacional descentralizada, o 
trabalho em rede, bem como o ativismo multilateralista, são instrumentos de 
solidariedade concreta e de aumento de suas capacidades, mas também de defesa em 
relação aos impactos da globalização e de luta coletiva por uma mundialização 
alternativa e pela construção de uma verdadeira sociedade internacional.

As redes do FAL e do FAL-P para Metrópoles Solidárias

O Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social e a Democracia Participativa surgiu 
em 2001, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, por iniciativa da articulação de 
cidades latino-americanas e européias administradas por governos de esquerda. A 
natureza própria do FAL é afirmar a aliança estratégica das autoridades locais com os 



movimentos sociais. As cidades se tornaram importantes atores no processo de 
globalização e devem construir e desenvolver, com a sociedade civil, alternativas 
democráticas locais, nacionais e internacionais, buscando assim contribuir para 
alcançarmos outra mundialização. O FAL se empenha para que os governos locais 
busquem construir seu espaço próprio nas relações internacionais, desenvolvendo 
políticas públicas democráticas de combate à exclusão social, visando democratizar a 
riqueza e o poder, construindo culturas de paz e de solidariedade, buscando a 
sustentabilidade ambiental e o respeito intransigente aos direitos humanos. A rede do 
FAL vem funcionando de forma democrática, aberta e horizontal (como uma rede de 
redes), o que permite trabalhar pelos objetivos comuns expressos nas suas edições 
mundiais e continentais: 2001, 2002, 2003 e 2005 em Porto Alegre; 2004 em 
Barcelona, 2006 em Caracas, 2007 em Nairóbi, 2009 em Belém do Pará, 2011 em 
Dakar, sempre no marco do Fórum Social Mundial; em Florença (2002), Saint Denis 
(2003) e Londres (2004), sempre junto ao Fórum Social Europeu; em Quito (2004), 
junto ao Fórum Social Américas; além de edições regionais na Andaluzia, em Sevilha e 
Málaga.

 Este processo possibilitou o surgimento do Fórum de Autoridades Locais de Periferia 
para Metrópoles Solidárias (FAL-P), que teve sua primeira edição mundial exitosa em 
Nanterre, em 2006, reunindo mais de 80 cidades de vinte países, contando com o 
protagonismo de cidades periféricas da França, do Brasil e da Espanha. Prosseguiu com
a realização do II FAL-P para Metrópoles Solidárias em Getafe, na periferia de Madri, 
em junho de 2010, e tem sua terceira edição convocada para Canoas, região 
metropolitana de Porto Alegre, em 2013. O FAL-P propõe lutarmos por metrópoles 
solidárias, democráticas, sustentáveis e que ofereçam oportunidades, participação e 
“centralidade” a todos e todas. E isso exige que as metrópoles sejam pensadas e 
construídas de forma completamente diferente do paradigma atual. As metrópoles 
estão no centro dos principais desafios do século XXI – sociais, democráticos, culturais 
e ambientais. Não podemos mais seguir a lógica do crescimento, da competitividade e 
do mercado, pois ela é insustentável, gera violência sistêmica, exclusão social, 
fragmentação espacial, degradação ecológica e um imenso déficit democrático – 
características da crise de civilização em que estamos imersos. As periferias populares 
são ilustrações dessa metropolização desumana, mas também são em muitos casos 
vanguardas em matéria de inventividade social e democrática, de serviços públicos 
inovadores e da emergência de um direito à cidade – na verdade, do direito a outra 
cidade.

Em 2004, a rede do FAL participou ativamente do processo de fundação da organização
mundial Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), produto da fusão política de três 
organizações internacionais: Federação Mundial de Cidades Unidas (FMCU), União 
Internacional de Autoridades Locais (IULA, sigla em inglês) e Metrópolis. Tanto em seu 
capítulo latino-americano, no Congresso da Federação Latino-americana de Cidades, 



Municípios e Associações de Governos Locais (FLACMA), realizado em Santa Cruz de La 
Sierra, Bolívia, como no Congresso Mundial de Paris, a rede do FAL atuou fortemente – 
tendo à frente cidades brasileiras, como Porto Alegre e São Paulo; francesas, da região 
metropolitana de Paris; e espanholas, principalmente da Andaluzia e da Catalunha – 
assumindo espaços políticos importantes nas instâncias da nova organização mundial 
unificada. Por iniciativa e proposta das cidades do FAL e do FAL-P, foram criadas 
comissões na estrutura de CGLU: a Comissão de Inclusão Social e Democracia 
Participativa, e a Comissão de Cidades de Periferia, reunindo dezenas de governos 
locais de vários continentes.

Portanto, as redes do FAL e do FAL-P atuam com uma estratégia mundial de duas vias: 
com os movimentos sociais antissistêmicos do Fórum Social Mundial (possuindo, 
inclusive, status de observador no Conselho Internacional do FSM); e na esfera 
institucional da CGLU, das agências da ONU e da União Européia, de organismos 
multilaterais, além de universidades, observatórios e centros de pesquisa. E isso foi 
possível porque ao longo de uma década de existência, o FAL e depois o FAL-P para 
Metrópoles Solidárias conseguiram reunir em torno de uma plataforma política e 
programática, mas também de experiência concretas inovadoras de gestão, centenas 
de cidades do mundo inteiro em diferentes lugares e conjunturas, em um período 
marcado pela emergência das cidades e pela grande efervescência internacionalista 
dos movimentos sociais e da cidadania mundial. Isso ficou demonstrado cabalmente 
nas gigantescas mobilizações mundiais de 15 de fevereiro de 2003, quando milhões de 
pessoas foram às ruas de suas cidades nos quatro cantos do planeta contra a guerra 
dos EUA no Iraque, naquela que foi a maior manifestação de massas da sociedade civil 
pela paz na história da humanidade.

Podemos destacar, então, que as principais características programáticas das redes do 
FAL e do FAL-P são seu compromisso com as lutas dos movimentos antissistêmicos e a 
sua concepção da democracia participativa como método e instrumento estratégico 
para enfrentar a exclusão social e para construir uma sociedade internacional 
alternativa, justa e solidária. O FAL e o FAL-P entendem que o grande déficit 
democrático do sistema internacional é estrutural, gerado pela globalização neo-
imperialista, pela ditadura dos mercados e do capital financeiro, que aprofunda a crise 
da democracia liberal representativa e do Estado-nação, constituindo-se em uma 
verdadeira fábrica de exclusão social.

Por isso, as cidades articuladas em torno das redes do FAL e do FAL-P defendem a 
democracia participativa – caracterizada pela participação popular e pelo papel 
protagonista da cidadania – como elemento fundamental para enfrentarmos a 
profunda crise política da democracia representativa contemporânea. Assim, o Fórum 
de Autoridades Locais desempenhou um papel importante na criação das redes 
nacionais de orçamento participativo no Brasil, no Uruguai, na República Dominicana, 
na Itália, em Portugal e na Espanha. A democracia participativa impulsiona a 



politização e a auto-organização da sociedade civil. A idéia-força é que a participação 
popular e o controle social são as formas mais autênticas e efetivas de conquistarmos a
democratização das esferas de poder institucional, como também de lograrmos a 
criação de novas experiências e formas revolucionárias de gestão pública, de 
autonomia local e de emancipação social.

Conclusão

Os fundadores do FAL e do FAL-P para Metrópoles Solidárias costumam afirmar que 
“outro mundo é possível e ele começa nas cidades”. O território da cidade é o espaço 
estratégico dos grandes movimentos de massa do futuro que podem transformar o 
sistema internacional, responsável maior pela crise civilizacional atual, na perspectiva 
dialética do local e do global, em um rumo alternativo, buscando a construção de uma 
sociedade mundial democrática, sustentável e solidária.

Para que homens e mulheres possam construir um futuro melhor para a humanidade, 
é preciso um esforço estratégico de articulação de uma frente única entre os novos e 
os antigos movimentos sociais antissistêmicos, entre os poderes locais democráticos e 
as organizações cidadãs que emergem da sociedade civil, tecendo alianças com 
governos nacionais e blocos regionais progressistas, visando impor aos poderes 
econômicos dominantes, aos governos imperialistas e ao sistema internacional 
hegemônico, uma democratização real, autêntica, que abra perspectivas concretas de 
negociação nos termos da mundialização. Para isso o movimento altermundialista já 
mostrou, das mais diversas formas, a importância de globalizar a luta pela paz e pela 
justiça social, por uma “democracia sem fim” e pela defesa dos direitos humanos das 
atuais e das próximas gerações sobre o planeta.

Somente no interior de um novo quadro democrático global é que as transformações 
das relações sociais poderão ter lugar em escala mundial. As metamorfoses 
geopolíticas pelas quais o mundo vem passando nos últimos anos: a crise de 
hegemonia do imperialismo norte-americano; a emergência da China e do Brics; o 
deslocamento (relativo) de poderes do Ocidente para o Oriente; o giro político para a 
esquerda da América Latina; a crise econômico-financeira que se abateu sobre Wall 
Street e a União Européia, que desmoralizou o “pensamento único” neoliberal e 
ameaça o euro; juntamente com as lutas de resistência no Sul global; o surgimento do 
movimento altermundialista; a Primavera Árabe; e o recente movimento dos 
“indignados” em uma Europa em crise são elementos que podem acelerar a 
construção de uma resposta humanista e democrática ao desafio da mundialização, 
marcada pela crise de civilização. A luta por um sistema internacional alternativo, não é
algo utópico. Ele é, ao contrário, um projeto universal realista e democrático para a 



humanidade em uma perspectiva histórica. E as redes de cidades democráticas 
internacionalistas comprometidas com essa alternativa estão convencidas que ela 
depende, em grande medida, do que fizermos no presente pelo futuro das metrópoles.
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