
Direitos humanos e habitação 

 

 Acompanhando os noticiários, vamos sendo surpreendidos por notícias que 

trazem de volta aos nossos olhos e corações as angústias de quem vive 

principalmente nas cidades no que diz respeito à questão da habitação.  

 Já houve um tempo em que um ditado popular dizia: “quem casa, quer casa”, 

estabelecendo uma direta relação entre quem constituía família e o lugar para morar. 

As sociedades foram se constituindo e nem sempre esta relação foi sendo realizada.  

 Mesmo nos tempos modernos em que foram reconhecidos os direitos humanos, 

na prática nem sempre estes princípios foram levados a sério. Basta ver as constantes 

situações em que por precariedade econômica das famílias ou por tragédias, as 

pessoas ficam sem lugar para morar, sem que aqueles com o dever moral de cuidar 

do bem estar das pessoas se movam para resolver de forma digna esta questão.   

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos diz em seu artigo XXV, 

parágrafo 1: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 

a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 

de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência fora de seu controle”.  

 Mas, o que vemos é uma defasagem na produção de habitações para as 

famílias. E assim, constatamos a completa falta de consideração pela vida e 

segurança das pessoas. Chegamos a uma situação de calamidade. É um verdadeiro 

paradoxo a realidade habitacional. Pois, de um lado as pessoas precisando de lugar 

para morar tentam por conta própria resolver seu problema, e o resultado disto são as 

inúmeras casas construídas em lugares inapropriados e sujeitos a grandes riscos. De 

outro, a vagareza do poder público em encontrar saídas para esta situação.  



 Embora, hoje sejam apresentados ao público vários projetos de habitação, 

ainda são insuficientes para resolver os problemas daqueles que estão numa situação 

de miserabilidade. Forma-se, assim, um círculo vicioso: sem emprego > sem 

trabalho digno > sem segurança > sem moradia > déficit habitacional de  

habitação popular > morador por conta própria (cada um por si) > 

favela>remoção.  

 É sempre bom repetir um velho provérbio: “vocês fingem que são atendidos e 

nós fingimos que atendemos”.  No entanto, as pessoas que chegam à cidade são fruto 

das migrações em busca da realização do sonho de uma vida melhor com trabalho 

digno, e encontram uma realidade perversa em que são tratadas: ou como um mundo 

exótico, ou folclórico, ou caso de polícia. 

 Afinal, como já se canta na música popular: o ser humano não quer só casa, 

mas também: emprego, saúde, escola, lazer, etc. E o quanto possível tudo bem 

próximo para que a qualidade de vida seja mais real. O Evangelho, que anuncia a 

mensagem de Cristo que veio trazer vida em abundância, nos instiga a que nos 

empenhemos em encontrar formas de ajudar encontrar soluções para esta situação. 
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