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ENTREVISTA: EDUARDO LÓPEZ MORENO 

Por Maria da Piedade Morais*

Entrevista concedida por e-mail ao Ipea, em março de 2010, que em versão reduzida serviu 
de insumo à reportagem sobre o Fórum Urbano Mundial, publicada na revista Desafios do 
Desenvolvimento no 59. Traduzida do original em espanhol por Raony Nogueira,  Paulo 
Augusto Rego  e Maria da Piedade Morais. 

PERFIL
Eduardo López Moreno é diretor do Departamento de Monitoramento das Cidades do 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat), com sede 
em Nairobi, Quênia. Ele tem mais de 20 anos de experiência profissional e acadêmica 
em políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano, análise institucional e assuntos 
ligados ao combate à pobreza urbana. É PhD em Geografia Urbana, mestre em Sociologia 
Urbana pela Universidade de Paris III – Sorbonne, na França, e bacharel em Arquitetura 
pela Universidade de Guadalajara, México.

Dirur: O relatório O Estado das cidades no mundo: 2010-2011, o quinto de uma série, 
trata de unir o urbano dividido. Você vê uma ligação ou uma evolução entre o tema desse 
relatório e o dos quatro anteriores? Qual? 

Moreno: Existe certo vínculo temático e conceitual. O UN-Habitat e seus associados 
estão tentando construir uma trajetória de pensamento e ação que tem como eixo estru-
turante a questão do desenvolvimento urbano sustentável e dos limites que certos fatores 
impõem para sua obtenção. Alguns desses fatores são mais óbvios que outros, por exemplo, 
a pobreza e a desigualdade. Outros fatores são regularmente citados, tais como uma má 
governabilidade e a falta de visão e políticas adequadas. 

Outros fatores ainda são raramente levados em consideração, como a necessidade de 
mudanças estruturais nos modelos de desenvolvimento e a gestão que implica uma revisão 
séria de alguns paradigmas que governam nossa forma de pensar e atuar.

Viajando de Vancouver a Nanjing, e agora para o Rio de Janeiro, tem-se tentado dar 
uma coerência mais sequencial para os conteúdos do Fórum Urbano Mundial. Este pro-
cesso tem facilitado de alguma maneira, ao articular de maneira orgânica o fórum com o 
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relatório das cidades do mundo. Esse relatório tem dado ao UN-Habitat uma plataforma 
de reflexão e investigação que tem lhe ajudado a enquadrar melhor a visão de como e onde 
orientar as políticas urbanas.

Se no Rio de Janeiro abordamos o tema de Como unir o urbano dividido, não é um 
acidente. No fórum da China, identificamos três elementos fundamentais para fazer 
que as cidades do mundo sejam mais harmoniosas: i) a necessidade de uma harmonia 
espacial e regional que reduza as disparidades entre as cidades e as regiões; ii) a de uma 
harmonia social que permita enfrentar desigualdades e carências entre grupos sociais e 
espaços urbanos; e iii) a necessidade de uma harmonia ambiental que examine o pa-
pel das cidades e o desenvolvimento urbano no debate global de mudanças climáticas.  
O Fórum Urbano Mundial no Brasil aborda a segunda dessas harmonias, cuja dificulda-
de principal para consegui-la é o abismo que existe entre os pobres e os ricos e entre os 
que têm e os despossuídos. 

O governo do Brasil articulou muito bem essa lógica e a concentrou na questão fun-
damental do direito à cidade, que é a parte de um debate nacional e regional que tem tido 
avanços históricos em benefício das maiorias, mas também tem ficado um pouco reduzido 
nas formas operativas de transformar em realidade este direito. De qualquer forma, para o 
UN-Habitat, é uma oportunidade única de levar este debate a outras partes do mundo e 
o fórum é um veículo ideal para isso. Se em anos vindouros a agenda urbana se nutrir das 
discussões do fórum e se abrir para a ideia ou para a noção de voltar aos direitos básicos dos 
habitantes urbanos, será uma conquista importante.

Dirur: Quais são as principais tendências da urbanização no mundo? 

Moreno: Há uma tendência universal, simples e difícil de deter, o mundo se urbani-
za. Ela vem acompanhada de algumas realidades que podemos ler das páginas da história 
passada e moderna. A urbanização traz consigo desenvolvimento, riqueza, tecnologia, ino-
vação, emancipação da mulher, desenvolvimento democrático e fortalecimento das insti-
tuições. É verdade também que a urbanização é acompanhada de efeitos perversos, como 
a pobreza, a exclusão, a marginalização e a degradação ambiental. Mas, na balança, as 
mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais que a urbanização gera são positivas e 
fazem das cidades os espaços em que se materializam as mais nobres ideias da humanidade 
e onde se realizam – ou se podem realizar – ambições e aspirações.

Apesar dessa realidade, é curioso que cerca de metade dos países do mundo em desen-
volvimento percebem o crescimento urbano e a urbanização como força negativa que é ne-
cessária enfrentar e deter. Em virtude disso, adota-se uma posição ambivalente, ou de caráter 
hostil, para com o processo de urbanização, o que traz consigo algumas consequências ne-
gativas, ou simplesmente não permite maximizar os benefícios que a urbanização pressupõe. 
Contudo, uma coisa é clara: não existe país na história que tenha conseguido um crescimento 
econômico sustentável e um desenvolvimento social sem se urbanizar.

É também uma tendência clara e universal que a mudança demográfica e os outros 
fatores estão reduzindo o ritmo de crescimento urbano em diferentes regiões do mundo, o 
que irá trazer consigo formas de expansão e crescimento urbano mescladas com a diminui-
ção e a perda populacional. Teremos cada vez mais que desenvolver técnicas que respondam 
ao crescimento urbano inteligente e outras que respondam à contração urbana inteligente.    

Dirur: O fenômeno urbano acontece de maneira igual em diferentes regiões do glo-
bo, ou há especificidades regionais? Quais? 
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Moreno: De forma alguma. Cada região tem uma aventura histórica diferente, o 
que lhe confere uma forma peculiar de ser, pensar e atuar. Não é só isso. Cada região tem 
sofrido uma evolução diferenciada em virtude de suas vantagens – ou desvantagens – ge-
ográficas comparativas e do papel que instituições e cidadania têm tido na forma de criar 
e resolver problemas. É claro, por exemplo, que as questões políticas e democráticas são 
muito mais abertamente discutidas na América Latina do que no resto das regiões em vias 
de desenvolvimento. É também claro que as formas de participação cidadã e os direitos 
da mulher são mais avançados nesta região que no resto do mundo em desenvolvimento.  
Em contrapartida, é muito mais provável que as cidades asiáticas cresçam e se desenvolvam 
em grandes aglomerações urbanas, visto que nessa região do globo há mais megarregiões ou 
corredores urbanos do que na África ou América Latina. 

Uma vez dito isso, vale a pena indicar que os estudos, realizados pelo UN-Habitat, 
sobre o que funciona para resolver os problemas e gerar melhores condições de vida nos 
países do Sul mostram que existem certos elementos comuns ou, digamos, ingredientes de 
êxito que aparecem nas três principais regiões. Refiro-me, por exemplo, à necessidade de 
reconhecer que existem problemas, adotar compromissos políticos de longo prazo, imple-
mentar reformas e reforçar instituições, monitorar resultados e massificar soluções. 

Dirur: Os problemas urbanos na América Latina podem ser enfrentados da mesma 
maneira que os problemas urbanos na África, por exemplo? 

Moreno: No Relatório Mundial das Cidades 2010/2011, que apresentamos no Fórum 
Urbano do Rio de Janeiro, demonstramos empiricamente que existem dinâmicas muito 
próprias para cada região na maneira em que se tenta acabar com a divisão urbana em 
relação às diversas formas de exclusão social. Por exemplo, enquanto esperamos que espe-
cialistas asiáticos associem a inclusão econômica em sua região com a necessidade de maior 
segurança legal nos negócios e com participação mais ativa do governo na criação empre-
gos, na África os especialistas estimam que um melhor planejamento urbano e regional, 
articulando os três níveis de governo, e uma vontade política mais firme trazem melhores 
resultados na redução de diferenças econômicas. Na América Latina, os especialistas consi-
deram que a inclusão econômica nesta região está fortemente correlacionada com a neces-
sidade de que se criem instituições mais democráticas e maiores liberdades civis.

Dirur: A fragmentação do espaço urbano e as desigualdades sociais e espaciais 
são subprodutos inevitáveis do processo de urbanização? Ou estas tendências podem 
ser revertidas? 

Moreno: Essa crença é a herança de teorias econômicas liberais que têm tentado jus-
tificar o crescimento econômico resultante como a única forma de desenvolvimento; uma 
visão que hoje em dia é seriamente combatida. O UN-Habitat tem procurado demonstrar 
que os países e as cidades podem ter um desenvolvimento econômico sustentável sem 
gerar necessariamente mais desigualdades, nem criar mais barracos ou favelas. O Relatório 
Mundial das Cidades 2008/2009, sobre cidades harmoniosas, prova com informações sóli-
das que de 28 países que obtiveram um crescimento econômico importante nos últimos 
15 anos, cerca da metade deles conseguiram reduzir seus níveis de desigualdade, enquanto 
mantinham um crescimento econômico positivo. O relatório também aponta os altos 
custos sociais e econômicos que a fragmentação e as desigualdades urbanas geram não só 
parando o crescimento, mas também fazendo que os ponteiros do relógio do desenvolvi-
mento regridam.
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Dirur: Você acredita que a concentração espacial da pobreza e da violência urbana 
em favelas e assentamentos precários pode ser atribuída à ausência de políticas públicas 
e do Estado nesses locais? Como escapar da armadilha espacial da pobreza? O relatório 
menciona seis diferentes desafios neste sentido. Como enfrentar cada um deles? Eles po-
dem ser atacados separadamente ou devem ser atacados de maneira integrada? 

Moreno: A pobreza é um monstro de várias cabeças e braços, tem muitos pais, mas, 
sem dúvida, a ausência do Estado nas áreas pobres é um dos principais. A falta de políticas 
públicas é um sintoma desse vazio. Uma má governabilidade, pouco ou nenhum interesse 
em resolver os problemas e o peso dos grupos de poder que controlam os recursos, in-
fluenciam decisões e monopolizam oportunidades são as causas fundamentais da pobreza 
urbana. Especialistas de dez cidades latino-americanas consideram que os ricos urbanos, os 
políticos e os burocratas são os grupos que mais se beneficiam das reformas urbanas (59% 
e 39%, respectivamente), enquanto os pobres vivendo em assentamentos precários se be-
neficiam de forma mais limitada (19%).

O Relatório Mundial das Cidades que apresentamos neste fórum mostra os passos mais 
usuais que as autoridades locais, trabalhando estreitamente com os governos centrais, to-
mam para reduzir a divisão urbana. Não se trata de receitas ou prescrições do UN-Habitat. 
São resultados positivos que a análise de políticas públicas obtém como evidência do que 
funciona em diferentes latitudes do mundo. É um processo que avança de forma progressi-
va e agregadora. Contudo, cada cidade e país devem adotar os passos que mais convenham 
à sua realidade e em função de seu estado de desenvolvimento.  

Dirur: A melhoria das condições de vida dos habitantes dos assentamentos precários 
é uma das metas dos objetivos do milênio. Você acha que essa meta pode ser atingida 
globalmente? Você avalia que há regiões do globo que não conseguirão alcançá-la? Quais? 

Moreno: A antiga chamada Meta 11 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) foi alcançada. Cerca de 223 milhões de pessoas melhoraram suas condições de 
vida nos últimos dez anos. Essas pessoas já não são consideradas como habitantes de zonas 
informais. O problema é que a meta era muito modesta e incluía somente 12% dos ha-
bitantes vivendo em assentamentos precários em 2000. Outro problema é que a meta foi 
definida em números absolutos (100 milhões de habitantes) e, por essa razão, não se sabe 
o número que corresponde a cada país ou região. O UN-Habitat tentou várias vezes refor-
mular esta meta e referi-la às proporções, como é o caso de várias outras metas dos ODM. 
Seria ideal se cada país reconhecesse que até 2020 deve reduzir à metade a proporção de 
habitantes vivendo em condições de moradia precárias.

Os avanços mais significativos foram dados pela China e pela Índia, que melhoraram 
as condições de vida de cerca de 120 milhões de pessoas, o que significa que estes países 
alcançaram a meta global sozinhos no período  2000-2010. O resto do mundo contribuiu 
com 100 milhões adicionais. Os países que obtiveram mais êxito foram Egito e Marrocos, 
na África, os quais reduziram em cerca de 50% o número de seus próprios habitantes 
vivendo em zonas informais. Argentina, Colômbia e República Dominicana, na América 
Latina, reduziram em um terço o número de pessoas vivendo em barracos – o Brasil regis-
trou avanços de 16 %. A Indonésia e o Vietnam – além dos gigantes asiáticos – também 
reduziram seus habitantes morando em zonas informais em cerca de um terço.  
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Dirur: Um dos temas do Fórum Urbano do Rio de Janeiro é o direito à cidade. O que 
você entende por direito à cidade? Como é possível para os países implementarem o direito 
à cidade? Você poderia dar exemplos de melhores práticas que garantam esse direito? 

Moreno: O direito à cidade foi definido de forma simples e clara por um dos partici-
pantes do diálogo interativo que o UN-Habitat recentemente organizou como “o direito 
de entrar, viver, usufruir a cidade e aproveitar as oportunidades que ela oferece”. 

Eu subscrevo, plenamente, essa interpretação. O problema é que a grande maioria de 
países no mundo não reconhece esse direito, porque o considera como ameaça à ordem so-
cial e à política estabelecida, ou como noção que pode incitar descontentamento ou até um 
confronto radical. Para mim, parece o contrário, que o não reconhecimento dos direitos 
dos habitantes e a negação constante desses direitos, como moradia adequada para viver, 
serviços básicos, possibilidade de expressar o que sentem e pensam e outros direitos cívicos 
fundamentais, são a verdadeira fonte de conflitos.

Eu vejo esse direito como plataforma social e política, que contém uma série de valo-
res, princípios e compromissos que procuram a proteção e o desenvolvimento integral do 
ser humano em um espaço físico claramente delimitado que é a cidade. De outra maneira, 
muitos direitos historicamente aceitos (educação, saúde, moradia) não têm um espaço de-
limitado em que possam se tornar efetivos.

O direito à cidade se realiza por meio de consultas públicas, da participação cidadã, 
do fortalecimento da sociedade civil, da autodeterminação e de outras práticas que deri-
vam da formas democráticas participativas. Para torná-lo efetivo, as cidades devem antes 
de tudo reconhecer este direito e depois combinar ações de curto prazo com um plano 
de longo prazo, mesclando criatividade e realismo. Este deve também traduzir-se em um 
plano operacional que se conecte com recursos, receitas e mecanismos de contabilidade 
(accountability) e transparência, em que se delimitem responsabilidades e obrigações.

Dirur: O relatório afirma que a inclusão social requer uma abordagem multidimen-
sional. Você poderia detalhar como se daria esse processo?

Moreno: Um dos ensinamentos mais simples e profundos do estudo realizado sobre 
a inclusão social é que a pobreza e a marginalização vão sempre conspirar contra o direito 
à cidade. Um dos especialistas em Bogotá afirmou: “Quando se é pobre economicamente, 
se é pobre também cultural e politicamente”. É extremamente revelador para mim que as 
castas mais excluídas da Índia representem menos de 15% da população em cidades, como 
Bombay e Jaipur, sem dúvida mais de 50% dos habitantes de assentamentos informais são 
compostos de pessoas destas castas.

Isso significa que as novas oportunidades econômicas e sociais que as cidades geram 
serão sempre limitadas para estes grupos sociais e culturais. Sua integração à cidade não 
só significa mais terra e moradia, ou melhores serviços, mas também a necessidade de 
aceitá-los como são e pelo que são, e não aceitá-los sob a condição de que sejam como o 
resto dos habitantes da cidade. A inclusão à cidade se consegue por meio de um sistema 
de vasos comunicantes que articulam organicamente aspectos sociais, econômicos, cul-
turais e políticos.  
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Dirur: Como promover a igualdade de oportunidades e de geração de renda para 
gerar cidades mais inclusivas e menos segregadas? Como isso promove a inclusão espacial e 
social? E passaria também por um aumento da participação social da população em políti-
cas públicas e o aprofundamento do processo democrático? 

Moreno: As oportunidades que geram as cidades não têm que ser todas de natureza 
econômica. Por exemplo, a criação de um marco regulatório que permita a formulação de 
políticas com um enfoque social, ou claramente destinadas para pobres, pode também se 
vincular à geração de oportunidades econômicas. 

Garantir o direito à posse segura da terra – não necessariamente à documentação de 
titulação – é reconhecidamente uma forma que promove oportunidades e eventualmente 
pode facilitar que se aumente o rendimento.

As cidades podem também estimular o crescimento econômico e gerar oportunidades 
para os pobres por meio da oferta de trabalhos intensivos em mão de obra, principalmente 
no setor da construção civil, apoiando as pequenas empresas. Sem dúvida, as transferências 
condicionadas de recursos aparecem como a forma mais efetiva para reduzir a pobreza. 
Estes programas não só melhoram os rendimentos no curto prazo, como também desen-
volvem capacidades e habilidades no longo prazo. O Brasil é mundialmente conhecido por 
administrar o maior programa desse tipo. O Bolsa Família atende cerca de 11 milhões de 
famílias pobres, o que representa cerca de 46 milhões de pessoas. Como parte da iniciativa, 
o programa Fome Zero contribuiu para reduzir a pobreza em 50%, entre 2003 e 2008.

O sucesso desses programas em termos de redução de desigualdades e pobreza, in-
cluindo outros benefícios como melhores indicadores de saúde e educação e, inclusive, a 
redução da mortalidade infantil e do trabalho infantil, tem permitido sua disseminação 
no mundo. Hoje em dia, operam programas de transferências condicionadas de recursos 
em cidades de aproximadamente 12 países, incluindo Estados Unidos, Indonésia, Quênia, 
Gana, Bangladesh, entre outros. 

Dirur: Quantos e quais são os elementos estratégicos para a promoção de cidades 
mais inclusivas? Como melhorar a distribuição de renda? 

Moreno: O Relatório Mundial das Cidades 2010/2011 do UN-Habitat identificou 
cinco passos que, de maneira incremental e progressiva, permitem passar de cidades exclu-
dentes a cidades mais inclusivas. Uma cidade inclusiva é aquela que permite que todos seus 
habitantes desenvolvam suas capacidades e potencialidades e tenham acesso às vantagens 
que elas oferecem.

Esses cinco – estratégicos e práticos – passos são o resultado de um estudo minu-
cioso em 30 cidades do mundo e devem ser entendidos como catalisadores de mudança 
que permitem reduzir a divisão urbana. Eles são: i) a necessidade de considerar o passado 
(avaliá-lo) e medir o progresso; ii) estabelecer novas e mais efetivas instituições ou reformar 
as já existentes; iii) desenvolver novos vínculos e alianças entre os três níveis de governo;  
iv) desenvolver uma visão clara, sustentável e integral da cidade que promova a inclusão em 
suas diferentes formas; e v) assegurar uma redistribuição de oportunidades que seja mais 
justa e equitativa.


