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Pela primeira vez o tema da reforma urbana foi incorporado à programação 
oficial do FSM, contando com uma tenda coordenada pelo movimento de 
reforma urbana brasileiro. Mais de 30 entidades promoveram atividades 
coletivas durante os 05 dias do FSM 2009, gerando um debate sobre a crise e 
os efeitos do neoliberalismo sobre as cidades e a necessidade de unificarmos 
as lutas, construindo uma agenda comum de mobilização e pressão rumo a 
outro mundo possível. 
 
Na tenda da reforma urbana, o primeiro dia foi dedicado ao debate sobre a Pan 
Amazônia e a problemática das cidades da Amazônia. Vários depoimentos de 
moradores de diversas cidades da Amazônia apontaram para os inúmeros 
problemas e desafios para a construção de cidades sustentáveis na Amazônia. 
Foram feitos inúmeros encontros preparatórios (Encontros Sem Fronteiras), 
aglutinando os povos da PAN Amazônia e construindo uma plataforma para a 
PAN Amazônia.  
 
O segundo dia foi marcado por um grande seminário “Lutas pela Reforma 
Urbana: o direito à cidade como alternativa ao neoliberalismo”, que reuniu 
movimentos populares, representações de governos (FAL), organizações e 
representações nacionais e internacionais (COHRE, HPH, Actionaid, Centro 
Cooperativo Sueco, Relatorias Internacional e Nacional do DH à Moradia, etc.), 
redes e fóruns (FNRU, Foro Urbano do Equador, HIC, AIH, entre outros). 
 
Abrindo o seminário, tivemos uma conferência inaugural do nosso convidado 
especial, o geógrafo e pesquisador David Harvey, intelectual de esquerda e 
fervoroso crítico do neoliberalismo. Harvey impactou o público presente 
declarando que a luta pelo direito à cidade está no centro da luta contra o 
capital e que a crise atual é basicamente uma crise de urbanização, que tem 
origem na propriedade urbana.  Na sua conclusão, Harvey propôs que o direito 
à cidade seja uma exigência popular internacional e conclamou todos a se 
unirem nessa missão. 
 
No prosseguimento das atividades, na parte da tarde, trabalhou-se em 2 
grupos visando (i) atualizar a carta mundial pelo direito à cidade e articulá-la à 
Carta-Agenda Mundial dos Direitos Humanos na Cidade, do Fórum da 
Autoridades Locais; (ii) e construir uma agenda de mobilização e articulação 
para 2009 e 2010.  
 
Entre os principais desdobramentos deste seminário, destacam-se: 
 



• a elaboração de uma declaração sobre o direito à cidade para ser 
firmada pelas redes e movimentos sociais, governos locais, nacionais, 
organismos internacionais até o próximo Fórum Urbano Mundial (FUM) 
em 2010 na cidade do Rio de Janeiro; 

• a promoção da defesa junto  a UN-Habitat  da democratização do Fórum 
Urbano Mundial, com movimentos sociais participando na organização 
deste evento, e a inclusão  da temática do Direito à Cidade, sem 
despejos e pela reforma urbana na preparação e desenvolvimento do 
FUM que será realizado no Rio de Janeiro em 2010; 

• a incidência sobre a Assembléia Geral de Ministros e Autoridades 
Máximas de Habitação e Urbanismo (MINURVI) de 2009 e 2010, 
visando cobrar dos governos a implementação de políticas urbanas que 
garantam o direito à cidade; 

• Articulação e diálogo com a Relatoria Internacional pelo direito humano 
à moradia digna (ONU); 

• Articulação das lutas urbanas e organização coletiva de atividades de 
mobilização internacional denunciando à exclusão socioterritorial, como, 
por exemplo, no Dia Mundial do Habitat, que ocorre durante toda a 
primeira segunda-feira de outubro.  

 
No 3º e 4º dia, a tenda abrigou inúmeros debates e Assembléias, 

aglutinando jovens, mulheres, militantes dos movimentos de moradia e da 
reforma urbana, de direitos humanos, pesquisadores e professores, dando 
continuidade ao debate e fortalecendo a organização social em torno da luta 
pelo direito à cidade e por outro mundo possível.  
 
 
 
 
 


