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RESUMO  
Pela apreciação dos institutos jurídicos, observa-se que o direito à 
moradia se positiva em eco à necessidade do ser humano de posse de 
um lar, perfazendo os ordenamentos do “dever ser” para se efetivar em 
uma realidade que ainda destoa do conteúdo da norma e do afã social. 
Utiliza-se, como metodologia, de pesquisa do tipo bibliográfica por meio 
da análise de livros, artigos jurídicos, documentos internacionais e da 
legislação. A pesquisa é pura e de natureza qualitativa, com finalidade 
descritiva e exploratória. 
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ABSTRACT 
Through the appreciation of the legal institutes, it is observed that the 
right to housing is positive in echo to the human being's need to have a 
home, making the ordinances of "should be" to become effective in a 
reality that still deviates from the content of the norm and the social 
desire. The methodology used is bibliographical research through the 
analysis of books, legal articles, international documents, and 
legislation. The research is pure and qualitative in nature, with 
descriptive and exploratory purposes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano desde os seus primórdios esteve vinculado à ideia da posse de um lar para 

si. Mesmo em uma cultura nômade, o subjetivismo próprio dessa acepção apenas transitava 

em meio a dinâmica fugaz dos espaços preenchidos, para repousar sobre o local que pudesse 

se fixar, ainda que fosse por poucos instantes. Essa concepção era fundada também na 

coletividade do grupo a que se inseria, de modo que tal compreensão poderia levitar 

valorativamente entre a natureza distinta dos entes, uma vez que possuía a possibilidade de 

recair sobre pessoas e sobre locais, a depender do ânimo cognoscente que os atribui em suas 

essências autônomas.  

Para tanto, presente na mentalidade particular e partilhado pelo imaginário da 

comunidade, o conceito de moradia não é recente se compreendido pela ótica das 

transformações culturais, representando, ao longo da história, expoente interpretativo de 

assimilação cultural do sentimento de pertença. Nas palavras do sociólogo Luís Cortés Alcalá 

(1995, p.23-26): 

 
Casa é tanto um lugar (…) físico como um conjunto de sentimentos. (…) o lar é uma 
relação entre materialidade e reinos e processos imaginativos, em que a localização 
física e da materialidade e os sentimentos e ideias estão unidos e se influenciam 
mutuamente, ao invés de estarem separados e distintos. (…) a casa é um processo de 
criação e compreensão de formas de habitação e de pertença. A casa é vivida, bem 
como imaginava. O que significa casa e como ela se manifesta materialmente é algo 
que é criado e recriado de forma contínua através das práticas domésticas de todos os 
dias, que são, elas próprias, ligadas ao imaginário espacial da casa. 

 
Assim, as mutações culturais e espaciais que a humanidade constantemente 

protagoniza repercutem na dimensão social da fruição de uma habitação. O ser humano passa 

a ser entendido para além de sua integridade física, englobando os escopos psíquicos e 

materiais de promoção do seu bem-estar, de modo que a dinâmica cotidiana na qual se insere 

deve ser assistida pelo ordenamento jurídico, que passa, por seu turno, arrogar, ao seu 

arcabouço, lastro normativo de efetivação da garantia legal da logração de uma moradia.  

No entanto, a partir da apreciação analítica dos meandros históricos que se sucederam 

ao longo dos milênios, faz-se necessário observar as repetidas tentativas de transgressão do 

direito à habitação e de dissolução do ideário que o evoca. Desde de disputas arbitrárias por 

territórios, até ao institucionalizado cerceamento de propriedade, as violações à titularidade 

fundamental da moradia ainda são um ponto socialmente crítico, que o ordenamento jurídico 
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deve assistir, inafastavelmente, de forma a execrar toda disposição, seja econômica, seja 

política, de mitigação do direito humano à habitação. 

Nesse diapasão, objetiva-se apresentar, de forma contundente, o relevo ímpar de 

fruição e gozo de uma moradia, bem como a carga subjetiva que essa dimensão social traz 

àqueles que a possuem, de forma que se elucidará a significância pessoal de tal titularidade 

como expoente de chancela do preceito da dignidade humana.  Satisfazendo, pois, essa 

carência humana, o direito positivará o direito à moradia, arrogando lastro normativo, que, no 

entanto, ainda se mostra deficitário e ineficiente ao ser tão dissonante da realidade na qual 

incide.  

 

2 O LAR E SUAS ATRIBUIÇÕES SÓCIO-EMOCIONAIS 

 

Para além dos parâmetros normativos que imperam na atualidade e que possuem 

vértice constitucional nos estados democráticos de direito, o conceito de moradia remonta a 

uma perspectiva muito mais intrínseca do que positivada. Ainda quando não se podia contar 

com sistemas jurídico organizados, institucionalizados e humanitários, a concepção de 

habitação estava ligada à noção de completude por meio da dignidade da pessoa humana. Não 

se restringe, destarte, à redutivista abordagem que foca muito mais na materialidade do espaço 

do que no elemento semiológico imanente ao lar e que traz, no subjetivismo do seu portador, 

a chave de decodificação semântica para a formação do vínculo.     

Nas palavras de Maria Magdalena Alves (1993, p. 14-16), "para o homem, a moradia é 

mais do que abrigo e proteção. Quando moramos, expressamos nossas identidades, 

construímos um modo de viver." Ao se analisar tal afirmação, observa-se que a pessoalidade 

que envolve essa relação identitária perpassa as fronteiras físicas dos espaços para atingir os 

fenômenos da ressignificação dos entes sob o horizonte axiológico do indivíduo. 

O poder quedar-se em um lar traduz um campo normativo mais extenso do que a 

própria concretização da ação. Relaciona-se com todas as particularidades oriundas dessa ideia 

ao evocar o direito de praticar, em segurança, os seus hábitos, aperfeiçoar-se enquanto ser 

humano passível de mudanças, passar seus valores e cultivá-los sem interferência externa, 

professar suas crenças e exercer suas aptidões.  

Concebe-se, pois, o impreterível papel do lar na estruturação e reafirmação dos fatores 

de desenvolvimento do caráter como elemento basilar para o exercício da cidadania, 
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fomentando a criação de um ambiente propício, se zelado salutarmente, para a peremptória 

preconização da dignidade humana, ao aduzir à sociedade meio de proteção da integridade 

física e moral dos seus habitantes. A jurista Elaine Adelina Pagani (2009, p.122) é categórica ao 

afirmar:  

 
Moradia, casa ou habitação, é o local de refúgio do homem, constituindo-se também, 
o seu espaço de integração com a família, com a vizinhança, com a cidade e com o 
País, de forma que o indivíduo possa encontrar condições concretas para realizar o 
exercício de sua cidadania, liberdades e dignidade. 

 
Além disso, o respaldo legal advindo pela ambiência de uma moradia, ressalta os 

atributos propensos ao direito da inviolabilidade do domicílio, garantindo a proteção contra 

violência e invasão, ressalvada as situações de exceção disciplinadas pelo  inc. XI do art. 5, ao 

considerar que “ a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”    

Segundo Loreci Gottschalk Nolasco (2008, p.88), no seu livro Direito fundamental à 

moradia: 

 
O domicílio é o lugar íntimo de sobrevivência do ser humano, é o local privilegiado que 
o homem normalmente escolhe para alimentar-se, descansar e perpetuar a espécie. 
Constituiu o abrigo e a proteção para si e os seus; daí nasce o direito a sua 
inviolabilidade e à constitucionalidade de sua proteção. 
 

 À medida que esse vínculo se estreita e a pessoa se reconhece em seu lar o complexo 

de manutenção e de desenvolvimento da intimidade, delineia-se na sociedade o escopo 

compreensivo de consolidação da moradia como direito, e que deve ser resguardado pelo 

ordenamento jurídico e promovido por meio de políticas públicas.  

A fruição de um lar para se viver é absorvido ontologicamente pelas dinâmicas naturais 

do nicho cultural da sociedade, prescindindo da dissociação artificial que certas conjunturas 

políticas e econômicas tentam estimular. Dessa forma, baseada na titularidade do direito à 

habitação, expressa-se na Constituição de 1988 no artigo 5°, inciso X, a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada, conforme o jurista brasileiro Celso Ribeiro Bastos (1997, p.30), ao 

ponderar que esse estatuto: 

 
Oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim como ao da vida privada. 
Consiste ainda na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de 
estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de impedir-lhe o acesso a 
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informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que sejam divulgadas 
informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano. 

 

3 MORADIA: COM A PALAVRA, O DIREITO 

 

Figurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o direito à moradia 

expressa-se proeminentemente no artigo 25 deste tratado ao tipificar que “todo ser humano 

tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família… habitação...”. Para 

longe de ser uma regra em todo mundo, ou mesmo dentro do grupo dos países signatários da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o direito à moradia ainda representa um paradigma 

normativo aos códigos legais positivados que o assimilam e o atribuem status de lei, a exemplo 

da Constituição de 1988, que o compreende no caput do artigo 6° ao evocar a posse à habitação 

como direito social. 

Porém, tal direito, remonta, indubitavelmente, às mudanças sociopolíticas pelas quais 

atravessou a humanidade com o surgimento das duas grandes guerras mundiais. Em um 

panorama em constante instabilidade jurídica e institucionalização dos abusos de poder 

legitimadas pelo direito vigente nos países mais afetados pelo totalitarismo, os direitos 

humanos emergem em um cenário global, objetivando a consolidação de estados democráticos 

de direito com a égide normativa em sistemas jurídicos com disposições mais socialmente 

humanitárias. 

Para tanto, os direitos humanos são divididos em gerações, conforme a titularidade do 

direito que assistem e o espectro de incidência que possuem no tecido social. Nesse sentido, o 

direito à moradia é classificado como sendo de segunda geração, uma vez que visa à proteção 

da coletividade. A distinção em grupos denominados gerações evidencia que eles se insurgem 

à medida que, por parte da sociedade, brota a demanda que precisa ser sanada pelos sistemas 

jurídicos. Todavia, hodiernamente, com o fito de ressaltar o caráter acumulativo que se 

estabelece entre eles, a doutrina estimula a substituição do termo geração por dimensão.     

O direito à habitação está presente em muitos documentos de relevo histórico e de 

cunho orientador aos países signatários, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no ano de 1948, em seu artigo 25; o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, no ano de 1966, em seu artigo 11; a Convenção sobre todas as Formas de 

Discriminação Racial, no ano de 1969, em seu artigo 5°; a Convenção sobre os Direitos da 
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Criança, no ano de 1990, em seu artigo 27;  a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, no ano de 2002, em seu artigo 14.  

No ano de 1949, foi publicado pela UNESCO os anais do simpósio de consulta com 

especialistas para a confecção da DUDH. No Anexo II desses anais, foi elencada uma síntese dos 

direitos fundamentais que o Comitê sobre Princípios Filosóficos do Direito do Homem da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) observou a 

anuência por parte de todos. Dentre os quinze direitos listados, o quinto faz referência ao 

direito à propriedade nos termos que “todo homem tem direito à propriedade privada, na 

medida em que seja necessário para seu uso pessoal e para o uso de sua família; nenhuma outra 

forma de propriedade é em si um direito fundamental”. 

O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais representou também grande 

importância para a melhor compreensão do que seria o direito à fruição de um lar ao trazer em 

seu arcabouço:  

 
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um 
nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário 
e moradia suficientes, bem como a um melhoramento constante das suas condições 
de existência. (1992, p. 5). 
 
 

Delineia-se, pois, no campo prescritivo o sentido de moradia digna. Qualificando-a dessa 

maneira, eleva-se o seu significado atribuindo o valor da dignidade humana como princípio 

norteador da titularidade à habitação, de forma a levantar a reflexão sobre os elementos que 

um domicílio deve possuir para se enquadrar nesse rol diretivo. 

A dignidade humana se consagra para além dos estatutos constitucionais. Sua acepção 

é a gênese dos direitos humanos e parâmetro para as convenções normativas, havendo a 

Constituição apenas cristalizada como valor supremo para as diretrizes do ordenamento 

jurídico, que, nas palavras de José Afonso da Silva (2005, p.315), deve assegurar como "legítima 

a pretensão do seu titular à realização do direito por via de ação positiva do Estado." 

Para tanto, o que define uma habitação que cumpre os requisitos adequados de sua 

qualificação como digna extrapolam a construção física para ser ressignificada consoante as 

condições de sua habitabilidade. Sob esse viés, em 1976, Vancouver sediou a Conferência sobre 

Assentamentos Humanos, a qual lançou as bases fundamentais para a origem do Programa das 

Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-Habitat) em 1978. Este órgão possui sede 

no Quênia, em Nairobi, e encarrega-se de coordenar e conciliar as atividades dos 
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assentamentos humanos dentro do Sistema das Nações Unidas. Considera-se nas 

recomendações de Vancouver a assertiva que “abrigo” (shelter) e serviços adequados 

constituem um direito humano básico. Não se consta o termo moradia, provavelmente porque 

seja função do UN-Habitat tematizar a questão maior dos assentamentos humanos.  

Outros pactos internacionais de coalizão para o fomento do direito à moradia dissertam 

sobre tal fim, como a confecção da Estratégia Global para o Abrigo para o Ano 2000, que adveio 

do Ano Internacional dos Desabrigados, em 1987, ao promover a sensibilização da opinião 

pública para a questão da habitação. A partir desse estabelecimento, a noção de “habitação 

adequada” é introduzida e definida como englobando a intimidade suficiente, espaço 

apropriado, segurança adequada, iluminação e ventilação suficientes, infraestruturas básicas e 

localização adequadas relativamente ao local de trabalho e aos serviços essenciais. 

 

4 O DIREITO À MORADIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

À medida que as atuais diretrizes normativas protagonizaram as transformações 

jurídicas advindas após um período de considerável instabilidade sociopolítica, no Brasil se 

instaura uma recente conjuntura constitucional notadamente marcada pela característica 

dignificante de seus estatutos. Concebe-se, pois, uma nova Constituição de espectro 

democrático, que vai de encontro às necessidades de seguridade jurídica da população. 

 Nesse sentido, o Brasil assumia a postura  no cenário internacional a favor do direito à 

moradia, no entanto, no território nacional,  a legislação originada pela Constituição Cidadã, o 

assunto da habitação era presente somente de forma ampla e superficial, carecendo de maior 

detalhadamente normativo, segundo é manifestado no seu artigo 6°, onde consta São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. 

 Ao passo que no artigo 23, inciso IX, da Constituição 1988, estabelece-se a competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em “promover programas 

de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” 

a temática do direito à moradia é contemplado, mas ainda de modo relativamente vago e 

insólito. Da mesma maneira, no artigo 7°, inciso IV, ao definir os parâmetros do salário mínimo, 
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afere-se que o valor despendido deve ser “capaz de atender a suas necessidades vitais básicas 

e às de sua família com moradia, alimentação (…)”. 

Logo, conclui-se que o direito à moradia propriamente dito, conforme compreendido 

atualmente e englobando as diferentes conjunções inerentes a sua efetivação, não figurava na 

Constituição desde a sua promulgação. Somente no ano 2000, o direito à habitação foi alçado 

ao patamar de direito constitucional, graças a Emenda Constitucional nº 26, a qual averbou que 

“são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados”. 

 

5 A REALIDADE DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA 

 

Contrariando o vislumbre fático o qual o código prescritivo deve contemplar, o direito 

 à moradia no Brasil ainda é muito deficitário quanto à sua vigência no tecido social, 

explicitando uma incidência normativa anômica, desbalanceada e insegura.  

Sob esse viés, até os anos de 1930, verificava-se uma diminuta interferência por parte 

do Estado em relação ao setor habitacional, atuando mais na execução de medidas de natureza 

sanitarista, cuja razão se vinculava com a procura da mitigação das más condições de higiene 

dos lares dos trabalhadores urbanos. Procurava-se, pois, evitar a disseminação de epidemias, 

de acordo com o evidenciado no contexto da Revolta da Vacina. 

A partir da década de 30, a política habitacional nacional foi modificada 

consideravelmente. Essa época é marcada pelo avanço dos processos de industrialização e pelo 

deslocamento do centro dinâmico da economia para a área urbana, o que gerou um grande 

problema econômico-social manifestado pelo crescente descompasso entre a declinante 

disponibilidade de espaço habitável e a sua elevada demanda. O Estado, como uma das 

primeiras resoluções desse cunho, atuou intervindo na oferta de moradia com a criação dos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), dentro do sistema de Previdência Social do Brasil 

desse período. 

Já nos anos de 1940, cresce a pressão dos trabalhadores sobre o governo, exigindo o 

acesso à moradia. Em meados de 1946, na vigência do período varguista, criou-se a Fundação 

da Casa Popular (FCP), com o fito de atender a parcela da população que não participava do 
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mercado de trabalho formal e, por isso, não tinha acesso aos IAPs. Constituía-se a imagem de 

um “Estado Bem-Feitor”, responsável pelo bem estar social, com forte afinidade com a doutrina 

keynesiana. Segundo alguns autores, a FCP teve sua diretriz fática norteada pelo clientelismo 

político, instrumentalizada pelas elites dirigentes como medida político-eleitoreira e como meio 

para se contrapor à penetração popular do Partido Comunista. As prerrogativas disciplinadoras 

da FCP para a logração do financiamento dos domicílios eram elementos impeditivos à parte 

considerável das classes de baixa renda. 

Explicita-se, na década de 50, o declínio dos programas de habitação, em decorrência, 

em parte, à lei do inquilinato, pela qual os aluguéis eram congelados e os conjuntos eram tidos 

como cada vez mais onerosos aos Institutos, principalmente à FCP. Agrava a situação também 

a inflação do período e a aplicação indevida de recursos em outras atividades. Em 1961, criou-

se o Plano de Assistência Habitacional, o qual possuía o atributo de inovação na proporção entre 

a prestação do financiamento e o salário mínimo (a prestação não poderia comprometer mais 

de 20% do salário mínimo). 

Para a aprovação dos requerentes de moradia, exigia-se estabilidade no emprego e 

tempo de residência na localidade. Esses requisitos funcionaram como um mecanismo 

excludente do acesso ao domicílio para os estratos mais vulneráveis da sociedade. 

Pós-64, período em que o regime militar está no poder, a política habitacional passou 

por mudanças mais profundas por meio da implementação do Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH), a fim de construir habitações em massa em 

garantia à expansão do capitalismo. O surgimento do BNH caracterizou-se pela preocupação de 

estimular a indústria de construção civil, sob a perspectiva de que seus efeitos refletiriam 

positivamente nos demais setores da economia, por ora, estagnados. Ademais, o surgimento 

do BNH objetivava à conquista da simpatia das camadas populares, financiando-lhes a moradia 

e absorvendo-lhes a força de trabalho.  

A política habitacional do país passou a ser orientada pelo BNH, arrogando para si toda 

a ação do setor, de modo a concentrar, em um único sistema, todas as instituições públicas e 

privadas. O BNH, em sua macroestrutura, canalizava uma grande soma de capital drenada, 

principalmente, da arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criado em 

1966. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3742 

A missão do FGTS era a de remodelar o mecanismo do antigo sistema de indenização, 

paga aos trabalhadores demitidos sem justa causa, e de salvaguardar o confisco regular de 8% 

do salário mensal dos trabalhadores, o qual, em uma manobra administrativa, o BNH repassava 

aos agentes financeiros e aos promotores do setor imobiliário e urbanístico, manifestando a 

transformação dele em capital imobiliário por parte do governo. 

Posteriormente, surge o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para 

fomentar a captação de recursos vindos da poupança privada. Atribuiu-se ainda ao BNB, a 

competência de financiar habitações populares e de implantar infraestrutura urbana. Em 

termos gerais, nos autos oficiais prestava-se assistência prioritária à população de baixa renda. 

Entretanto, foi a partir de 1969 que os altos índices de inadimplência demonstraram ser 

indícios de que a política de habitação popular fracassara. O BNH passou a ser um banco de 2ª 

linha, transferindo para seus agentes os recursos financeiros e as cobranças das dívidas dos 

financiamentos. Como tentativa de reerguimento, o BNH retomou com programas voltados 

para a habitação popular, como as Companhias Habitacionais (COHABs), o Plano de Habitação 

Popular (PLANHAP) e o Sistema Financeiro de Habitação Popular (SIFHAP), porém com 

resultados insatisfatórios. 

O BNH foi extinto em 1986. Com o seu fechamento, constata-se, nacionalmente, o 

agravamento da situação habitacional, concomitante com a maximização das precárias 

condições de vida das classes sociais do país. Atualmente, observa-se uma ação dirimida de 

políticas de Estado direcionadas para a habitação. Elenca-se a procura de materiais e técnicas 

alternativas, bem como de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada como uma alternativa 

a ser considerada. 

Nesse contexto, a realidade nacional é registrada em estudo contratado pela Secretaria 

Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o qual apresenta os 

mais atualizados relatórios compilados pela Fundação João Pinheiro. Esses levantamentos 

realizados em março deste ano constam que, em 2019, o déficit habitacional no Brasil foi de 5, 

877 milhões de residências, conforme mostrado na tabela: 

 

 

 

 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3743 

Tabela 1- Déficit habitacional componentes Brasil- 2016 a 2019 

 

Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNADC) – 2019; Cadastro Único (CadÚnico) – Data de extração: 14/11/2020. Elaboração: 

Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (Direi) 

 
Quanto ao cálculo do déficit habitacional no Brasil, realizado pela Fundação João 

Pinheiro desde 1995, ao longo dos anos de estudo, diferentes parâmetros foram adicionados 

às variáveis de aferimento das estimativas de falta de moradias e/ou da existência de moradias 

em condições inadequadas para habitação, de modo que o aprimoramento da metodologia dos 

cálculos e a revisão dos dados, celebrado em colaboração mútua entre o MDR e a Fundação 

João Pinheiro, foi implementada após um amplo debate com a participação de instituições 

acadêmicas nacionais e internacionais. O objetivo foi adaptar-se às alterações nas pesquisas 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com eminência para a 

Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua (PnadC).  

 

6 CONCLUSÃO 

 

O direito à moradia está para além das concepções físicas para contemplar a dimensão 

dos princípios da cidadania e da dignidade, como forma de reafirmação social e de seguridade 

jurídica imanente aos direitos humanos fundamentais. Em consideração à importância sócio 

jurídica desempenhada pelo direito à moradia, constata-se ainda uma incipiente atuação das 

políticas públicas que encabeçam e ratificam o acesso da população à titularidade fática do 

direito. Para ilustrar, Carolina Maria de Jesus é categórica ao relatar que “os políticos só aparece 
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aqui no quarto de despejo, nas épocas eleitorais”. (1960, p. 41) Apesar de certos programas de 

cunho estatal terem sido aprovadas e terem recebido relativo destaque em uma vigência 

aquém do direito prescrito, o quantitativo de pessoas que ainda não podem lograr um lar 

alarga-se em meio ao hiato empírico que separa o código e a realidade vigente, quase os 

opondo em significantes polarizados.  

Vale ressaltar que, em vista da digressão histórica, constata-se as mudanças pela qual o 

direito atravessou para incorporar e assegurar o direito à moradia subsumido em seus 

estatutos. Tal assimilação transcende a seara dos ordenamentos para ser reflexo direto do 

anseio generalizado da população pela fruição de um lar, “pois a casa é nosso canto do mundo. 

Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um 

cosmos em toda a acepção do termo. Até a mais modesta habitação, vista intimamente, é bela” 

(Bachelard, 2000, p.200) 

Essa última afirmação, todavia, não se sustenta como verdade pacificada, em virtude do 

quantitativo de pessoas que, sem oportunidade de escolha ou mesmo destituídos da 

perspectiva de mudança, obrigam-se a se submeterem a morar em favelas e em comunidades 

vulneráveis. Nas palavras de Carolina Maria de Jesus, “cheguei à conclusão que quem não tem 

de ir para o céu não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela, mas 

somos obrigados a residir na favela”. (1960, p.38) 

 A realidade amarga e insalubre dessas pessoas que, de forma considerável, são 

desassistidas pelo Poder Público é a prova cabal, de irrefutável contrarrazão, para averbar 

concretamente, encarnado na vida inóspita destes que, por incapacidade manifesta das 

organizações e autarquias estatais, o lar nem sempre é acompanhada da ludicidade evocada 

por Gaston Bachelard, ainda perpetuando estruturas normativas deslocadas do contexto em 

que se positivam em nome de um prolixo “dever ser”. A postergação de um futuro incerto que 

não se vincula com o presente fomenta um exaurimento social quanto à descredibilização da 

fé pública nas instituições democráticas, pois como bem pondera o filósofo “o passado, o 

presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que frequentemente 

intervém, às vezes se opondo, às vezes estimulando-se um ao outro”. (Bachelard, 2000, p.201) 
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