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Apresentação 
 
 

Este presente livro é fruto da minha tese de doutorado em 
Função Social do Direito, defendida na Faculdade Autônoma de 
Direito de São Paulo (FADISP). O livro destaca o importante papel 
do direito à moradia como instrumento de cidadania ponderando a 
partir do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Trata-se de uma obra de pesquisa cientifica, onde são 
analisados três grandes centros do país (Rio de janeiro, Belo 

Horizonte e São Paulo). 
A obra pretende discutir o direito à moradia como 

instrumento de dignidade e de cidadania aos beneficiários do 
programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”. 

A mesma faz indagações sobre os programas implantados no 
governo Lula e Dilma (2009-20016). E aponta as vicissitudes do 
programa desde sua implementação até a entrega dos condomínios 
habitacionais. 

Esperamos que o leitor aprecie e descubra o quanto os 
programas sociais fazem parte das políticas públicas de Estado e da 
realidade social. 

Boa Leitura. 
 

O Autor. 
 





 
 
 

1 
 

Introdução 

 
 

Desde a Antiguidade Clássica (Roma e Grécia), o ser humano 
busca um entendimento sobre sua condição de “ser humano” e a 
garantia de seus direitos, ditos na ciência do direito moderno, como 
fundamentais (vida, liberdade, propriedade e igualdade). O homem 

tenta compreender sua real condição de indivíduo dentro da 
sociedade e seu papel como participante da vida na cidade e na 
democracia. 

A ideia de humanidade está presente na condição de “Ser” 
humano e no valor de dignidade da pessoa, bem como, no exercício 
desses direitos fundamentais. O homo sapiens vislumbra sua 
existência a partir de um fragmento de existencialismo material. “O 
homem é homem por que nasce homem, somos e não somos ao 
mesmo tempo” (HERÁCLITO - 487 a.C). Para ele, a essência da vida 
e do ser humano está ligada ao vir inexorável, somos o que somos e 
não somos o que não somos ao mesmo tempo. É a essa a condição 
de ser humano que se busca dia após dia sem entender. 

Para Heidegger (1998) o homem se torna homem na busca 
pela sua condição de ser humano. O homem é um ser a vir a ser, o 
ser em Heráclito e Heidegger não é estático como o é o ser em 

Parmênides, o ser heracliteano é mudança constante, eterno fluxo 
no qual tudo muda, tudo nega o dado anterior, sem, contudo, deixar 
de retornar à sua fonte. 

A humanidade passa a questionar sua existência, sua condição 
eterna de mudança e a aquisição de seus direitos deste a sua 
concepção e somente após séculos inicia sua jornada de efetivação 
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desses direitos fundamentais. É a ideia de “ser a vir-a-ser”. Cícero 
dizia que o que nos faz homem está implícito da própria condição de 

ser homem.  
Entretanto, foi a partir da Magna Carta de 1215, na Inglaterra, 

que surgiu à problemática dos direitos fundamentais, o homem vem 
através dos séculos, tentando exercer seus direitos, onde aparece 

inicialmente, o momento das lutas entre ele, e o Estado absolutista 
monárquico.  Esse foi o primeiro documento que procurou de 
alguma forma restringir os poderes do Estado para surgir séculos 
mais tarde, nas terras do novo continente, a Declaração de Direitos 
do Estado de Virgínia, marco irrefutável das lutas sociais pelos seus 
direitos fundamentais, pouco antes da Declaração de Independência 
dos Estados Unidos da América, no ano de 1776.  Essas declarações 

(a Magna Carta de 1215 e a do Bom povo da Virginia) já falavam dos 
direitos fundamentais, entanto, foi a partir da Declaração de direitos 
do Homem e do Cidadão, proclamada pelos revolucionários 
vitoriosos, na França de 1789 que surgiu de fato, a preocupação com 
os direitos sociais, e neste contexto, a importância do direito de 
propriedade como meio do direito à moradia. 

Assim, a partir disso, o direito à moradia passa a ser um 
instrumento de acesso a dignidade da pessoa humana, construindo 
de forma reflexiva, em um fundamento da república e de 
fundamental importância na construção da cidadania. 

O direito à moradia surge como base teórica da grande 
hipótese de questionamento de exercício da dignidade da pessoa 

humana e na possibilidade de construção dos valores de cidadania 
nos dias de hoje. 

A condição humana passa por esse dilema: O direito à 
moradia é visto como instrumento de acesso a dignidade humana? 

A cidadania pode ser alcançada por esse direito social? 
A grande problemática desta tese está evidenciada no dilema 

teórico-hipotético da moradia de seres humanos nos grandes 
centros metropolitanos brasileiros, sobre tudo, nas três maiores 
capitais do Brasil, (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) tendo 
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esse direito como possível instrumento de melhoria na sua 
qualidade de vida através da implantação do programa Federal 

“Minha Casa, Minha Vida”, durante os governos Lula e Dilma (2002-
2008 e 2009-2016) obtendo a cidadania e a própria dignidade.  

Os três centros urbanos acima mencionados foram escolhidos 
por serem áreas de grandes densidades demográfica e por que são 

também, as áreas metropolitanas maiores do nosso pais onde 
receberam o maior valor de orçamento para a política nacional de 
habitação (de 2009-2015 cerca de 3,5 bilhões de reais) conforme 
dados levantados pela pesquisa na Caixa Econômica Federal. 

As hipóteses a serem investigadas na tese passam 
inicialmente pelo argumento base-hipotético: Poderia esta 
implementação desse programa de governo e possível política 

pública de Estado melhorar a qualidade de vida desses moradores e 
dar-lhe uma condição de dignidade e de cidadania? 

A segunda pergunta base-hipotética da tese está condicionada 
a seguinte hipótese: Que indicadores poderiam ser utilizados para 
essa confrontação? 

A terceira pergunta base-hipotética da tese a ser respondida 
está ligada ao conceito de que: É possível que a dignidade da pessoa 
humana seja instrumento para o acesso a cidadania através do 
direito de moradia? 

A quarta pergunta base-hipotética da tese a ser respondida é: 
as vicissitudes da implementação do programa podem impossibilita 
a dignidade da pessoa humana? 

Estas são as hipóteses a serem investigadas nesse trabalho de 
tese científica. 

O presente estudo visa, portanto, averiguar através de dados 
estatísticos e documentais acerca da possibilidade de se alcançar a 

dignidade da pessoa humana através do direito de moradia como 
meio construtor da cidadania. 

A metodologia aplicada é de natureza qualitativa, na medida 
em que se estuda os relatórios do programa e os dados do Ministério 
das Cidades e do Planejamento, da Caixa Econômica Federal, 
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fomentadora desse programa habitacional, bem como do IPEA 
(Instituto de Pesquisa Estatística Aplicada) e do PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), na medida em que se 
tem esses dados para evidenciar a questão do bem-estar social do 
cidadão, proprietário dessas moradias em questão. A pesquisa tem 
como escopo, uma abordagem descritiva e exploratória. O método 

utilizado é de natureza documental e de caráter dedutivo. Os 
instrumentos de coleta foram de natureza documental e 
bibliográfica, através da análise de dados coletados na Caixa 
Econômica Federal, PNUD e do IPEA, além de gráficos estatísticos 
elaborados pelas Escola de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da 

aplicação de formula estatística elaborada neste trabalho em 
consonância com a formula da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , tem-
se como meta teórica provar que as vicissitudes na implementação 
do programa Federal “Minha casa, Minha vida” vem gerando um 
apontamento teórico de não efetivação dos direitos fundamentais e 
de dignidade humana bem como o não exercício efetivo da 
cidadania. 

Este trabalho está dividido em dez capítulos, sendo que o 
primeiro é formado pela introdução temática da tese e no segundo 
as bases metodológicas aplicadas nesta pesquisa de tese  

No terceiro desenvolve-se as bases teóricas dos direitos 

fundamentais, desde a construção dessas gerações ou dimensões 
passando pela sua inserção no texto constitucional brasileiro de 
1988 até chegar a uma crítica reflexiva de sua real efetividade 
através da corrente teórica do Constitucionalismo Social, visando 

abordar que a sua ausência e sua falta de efetividade gera 
indignidade da pessoa humana. 

No quarto capitulo da tese, desenvolve-se um pensamento 
teórico-crítico sobre o surgimento dos direitos sociais  a partir da 
revolução francesa até os dias atuais, procura-se explicitar as 
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espécies dos direitos sociais (sócio trabalhistas e sócio individuais) 
como meio de se chegar ao direito fundamental da moradia descrito 

em Aristóteles (A política) e na também na visão de Fustel de 
Colagens (A cidade Antiga) passando por ensinamentos de São 
Tomás de Aquino, Cícero, e pelas ideias de Francis Bacon e Kant, 
finalizando-se esta parte da tese nas constituições sociais do México 

de 1917 e de Weimar de 1919, e no pensamento sobre o direito a 
moradia e o mínimo existencial e na criação do Sistema Nacional de 
Habitação no Brasil, colocando apontamentos acerca da 
possibilidade do direito a moradia como condição da dignidade 
humana. 

No quinto capitulo, busca-se abordar o valor da dignidade da 
pessoa humana e a condição do ser humano a partir do conceito de 

dignidade humana presente nas obras de Kant, Canotilho, Hannah 
Arendt, Flávia Piovisan, Ingo Sarlet e outros teóricos da corrente do 
constitucionalismo social. Em seguida, faz–se uma abordagem da 
evolução histórica do valor da dignidade humana, verifica-se este 
valor no contexto do conflito da Segunda Guerra Mundial e os seus 
reflexos para os direitos humanos. O mesmo capitulo traz a 
dignidade da pessoa humana e sua relação com os direitos humanos, 
com os tratados internacionais e em especial o pacto de San Jose da 
Costa Rica buscando um viés da dignidade da pessoa humana como 
fundamento constitucional brasileiro e instrumento de acesso a 
cidadania. 

No sexto capitulo, far-se-á uma reflexão sobre a construção 

dos Estados políticos, desde o Estado Liberal até o Estado pós-
contemporâneo e suas implicações na construção de políticas 
públicas e na efetivação dos direitos sociais, sobre tudo, ao direito de 
moradia. 

No sétimo capitulo, far-se-á uma análise do conceito de 
cidadania como objetivo de construção do valor de cidadania através 
do direito de moradia e traz uma abordagem jus filosófica do 
conceito de cidadania, desde as concepções de Platão, Aristóteles na 
Grécia Antiga, passando pela abordagem de Santo Agostinho e São 
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Tomás de Aquino, na Idade Média, vislumbrando sua aplicação pelos 
teóricos contratualista na modernidade até chegar à atual concepção 

política de cidadania, apontando as hipóteses de efetivação e de suas 
possíveis vicissitudes. 

No oitavo capitulo, busca-se uma análise das políticas públicas 
do Estado, dentro da ótica do direito de moradia como instrumento 

de acesso a dignidade da pessoa humana e o “Déficit Habitacional” 
no Brasil com seus aspectos históricos, demonstrando as 
vicissitudes na sua implementação e suas consequências para os 
beneficiados.  

No nono capítulo, traz os resultados e cenários da pesquisa 
teórico-empírica, com as análises da mesma no plano do programa 
Federal “Minha Casa, Minha Vida”, destacando-se: a origem do 

programa Minha Casa Minha Vida suas Diretrizes, o reflexo do 
direito à moradia como meio de dignidade da pessoa humana e a 
pesquisa qualitativa realizada através da análise dos dados por 
documentos, relatórios  e publicações de órgãos públicos, jornais e 
revistas nos três maiores centros urbanos do país (São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte). Além das Hipóteses de sua aplicação e as 
vicissitudes evidenciadas a partir da pesquisa documental e 
estatística, bem como suas consequências para os beneficiados 

No decimo capitulo traz as sugestões para efetivar as políticas 
públicas de moradia, apontamentos para correção das vicissitudes- 
regras permanentes de implantação e gerenciamento do programa 
“Minha Casa Minha Vida”. 

Por fim, as conclusões teóricas desse trabalho, com os 
apontamentos críticos- reflexivos finais, as sugestões para efetivar 
as políticas públicas de moradia, e os apontamentos para correção 
das vicissitudes, bem como as repostas das hipóteses teóricas dessa 

tese. 
 



 
 
 

2 
 

Metodologia da pesquisa 

 
 

A Pesquisa é para o pesquisador o momento de confrontar os 
dados coletados e analisados para buscar entender os fenômenos 
sociais ocorridos dentro de uma realidade urbana. Para isto, faz-se 
necessário ter um ponto de partida, de referencial e teórico que 

fundamente todo o trabalho-tese.  Segundo Gil (2008, p.13) a 
pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

A pesquisa busca responder a um problema ou a afirmar uma 
tese sobre um problema, ou realizar uma investigação desse 
problema para que possa ter uma adequada resposta. Esta pesquisa 
tem como escopo, afirma que as vicissitudes da implementação do 
programa “Minha casa, minha vida” geram a não efetivação dos 
direitos fundamentais e, por conseguinte, a falta de dignidade da 
pessoa humana. 

Para isso, é desenvolvida mediante o concurso de métodos e 
técnicas científicas de investigação. Na realidade, a pesquisa 

desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, 
desde a adequada formulação do problema até a satisfatória 
apresentação dos resultados. Para Richardson (1999, p.20) a 

elaboração de uma pesquisa passa por inúmeros fatores e hipóteses 
a partir de um determinado problema levantado, que neste caso, e 
dividido em quatro hipóteses teóricas já levantadas no início do 
trabalho. Para Beaud (1997, p.32) a pesquisa de um problema de 
tese tem como escopo a realização de hipóteses-variáveis no pré-
questionamento da tese.  
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Igualmente, o método aplicado neste trabalho, tem-se como 
base a natureza descritiva e exploratória através da coleta de dados 

estatísticos para análise, é portanto, como caminho fundamental 
para ser percorrido pelo pesquisador para responder a essas 
hipóteses-teses. A abordagem cientifica tem como escopo a análise 
qualitativa dos dados coletados realizando um olhar dentro do 

programa Federal “Minha casa, minha vida”. 
Segundo Rossi, Lipsey e Freeman (2004, p.69), a aplicação de 

métodos de avaliação de programas sociais coincide com o 
crescimento e o aperfeiçoamento dos próprios métodos de pesquisa, 
bem como com as mudanças ideológicas, políticas e demográficas.  

A pesquisa tem como escopo fazer apontamentos afirmativos 
das vicissitudes da implementação do programa fazendo uma 

análise qualitativa dos dados apurados a partir de um estudo 
estatístico de informações coletadas no Programa Federal ”Minha 
Casa, Minha Vida” em três regiões metropolitanas (Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e São Paulo). 

 
2.1 Quanto a abordagem 

 
A pesquisa tem abordagem qualitativa, onde se busca analisar 

os dados estatísticos e documentais coletados através de planilhas 
do programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. 
Inicialmente a abordagem será quantitativa e posteriormente, na 
análise dos dados coletados, serão interpretados numa abordagem 

crítica-reflexiva, demonstrado as vicissitudes do programa e seus 
reflexos para os beneficiados. Para Brenner (2007, p.21) a pesquisa 
quantitativa tem sido muito utilizada, tanto na área acadêmica, 
quanto nas pesquisas de órgãos públicos. A pesquisa quantitativa 

pode ser integrada a pesquisa qualitativa, desde que as hipóteses-
variáveis sejam trabalhadas através amostragem quantitativa 
através de método estatístico, tendo o tratamento e coleta de dados. 
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2.2 Quanto aos meios 
 

Quanto aos meios, a pesquisa tratou-se de utilizar o meio 
documental e bibliográfico tendo como objetivo analisar os dados 
coletados nas planilhas do programa Federal em questão. Para Filho 
e Santos (2003, p.97) a pesquisa bibliográfica é obrigatória em todos 

os campos do trabalho cientifico.  
Enquanto um pesquisador na área das ciências naturais busca 

o experimento em laboratório, o pesquisador das ciências sociais 
aplicadas busca a pesquisa bibliográfica como instrumento de 
investigação inicial. É importante estudar periódicos, teses, 
dissertações e outras fontes bibliográficas. A tese em questão tem-se 
seus apontamentos nestes instrumentos de investigação 

documental, afirmando que a partir dos dados coletados em 
documentos que as vicissitudes na implementação do programa não 
trazem a efetividades dos direitos fundamentais e tão pouco a 
dignidade da pessoa humana, além da falta da cidadania como valor 
de consolidação desses direitos. 

Para Gil (2008, p.30) a pesquisa documental é utilizada em 
praticamente todas as áreas sociais e constitui um dos 
delineamentos mais importantes no campo do trabalho cientifico. A 
pesquisa documental fundamenta-se em toda sorte de documentos 
(públicos e privados) para embasamento verídico e cientifico de 
dados coletados pela leitura desses documentos. Os documentos 
mais utilizados são os institucionais, der órgãos públicos e 

documentos jurídicos. 
 

2.3 Quanto aos fins 
 

Quanto aos fins, a pesquisa tem escopo exploratório e 
descritivo, bem como se realizou uma análise com base estatística 
de forma crítica e reflexiva dos dados levantados em planilhas, nas 
três capitais pesquisadas para expor características do PMCMV/FAR 
como indicadores, e  tem como natureza explicativa, pois buscou 
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identificar as relações de causa e efeito que explicam a situação 
estudada provando que essas vicissitudes na implementação do 

programa impossibilita a cidadania e a dignidade da pessoa humana  
(Cervo e Bervian, 2002). 

Para Maia (2014, p.43) a pesquisa exploratória é a primeira a 
ser utilizada. Nessa fase, ela proporciona maiores informações sobre 

o objeto a ser pesquisado. Ela é essencial para delimitação da 
pesquisa e dos objetivos, ajuda o estabelecimento das hipóteses e 
determinado local escolhido para a pesquisa. 

A pesquisa descritiva é essencial para descrever as 
características do objeto pesquisado, do local de pesquisa e permite 
observar, registrar, classificar e analisar os dados coletados. 

Para Maia (2014, p.44) o pesquisador não manipula o objeto 

pesquisado, ele apenas aplica o método de pesquisa e seus 
instrumentos necessários para sua realização. Quanto ao método de 
pesquisa se utiliza o método estatístico e dedutivo. 

Para Maia (2014, p.45) o método estatístico possibilita um 
levantamento por amostragem e a descrição das hipóteses-variáveis 
a ser estudadas no objeto da pesquisa.  O método dedutivo 
possibilita uma análise geral do estudo do objeto para se deduzir 
pela amostragem o todo, através das premissas estudadas. Lakatos 
(2004, p.91) ensina que o método dedutivo é fundamental para o 
estudo estatístico e para a pesquisa exploratória. Ensina René 
Descarte (1596-1650), que o método dedutivo pode sustenta a tese 
em questão. 

 
2.4 Quanto ao universo e a amostra 

 
Quanto ao universo da pesquisa, foi pesquisado as três regiões 

metropolitanas (Belo horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo) a partir 
dos dados e relatórios do programa Federal “Minha Casa, Minha 
Vida”, de documentos e artigos publicados sobre essa temática. O 
universo da pesquisa é considerado como o conjunto de todos os 
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dados a serem coletados dentro do programa MCMV e a partir deste 
universo, busca uma análise do todo. 

A amostra da pesquisa passa pela tabulação de dados 
estatísticos encontrados nos relatórios do IDH- PNUD e do 
programa MCMV através da Caixa Econômica Federal nas três 
regiões pesquisas. A Amostragem foi realizada através de desvio-

padrão com formula pré-definida na tese.  
 

2.5 Tratamento dos dados 
 
Quanto ao tratamento dos dados coletados foi feito por meio 

de técnicas estatísticas através de amostragem de dados do IPEA e 
do IDH-PNUD, bem como planilhas de custos e unidades entregues 

nos três centros metropolitanos pesquisados (São Paulo, Rio de 
janeiro e Belo Horizonte) Para Richardson (1999, p. 34) “a pesquisa 
quantitativa tem natureza descritiva e exploratória através da 
quantificação de dados coletados em quadro de estimativa”. A coleta 
desses dados se deu por meio de pesquisa documental. Portanto, 
para este estudo, o PMCMV/FAR foi tomado como dado, à luz do que 
ele foi formulado e implementado. 

 
2.6 Análise dos dados  

 
A análise dos dados deu-se por critérios quantitativos e 

qualitativos, no primeiro momento, observa-se os dados informados 

pelo Ministério das Cidades e do Planejamento nas três regiões 
metropolitanas pesquisadas (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte). Em segundo momento, avaliaram-se os indicadores 
apresentados na pesquisa: 

 
a)  IDH (INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- 

PNUD) 
b) DEFICIT HABITACIONAL 
c) ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO 
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d) ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA 
COMUNITÁRIA (posto de saúde) 

e) ACESSO A MORADIA 
f) QUALIDADE E USO DAS UNIDADES DE MORADIA 
 
Esses indicadores e mais os dados estatísticos coletados na 

amostra da pesquisa são relevantes para indicar se o programa 
Federal “Minha casa, minha vida” (MCMV) atende os valores 
mínimos para ter como conclusão teórico-hipotética da 
problemática levantada: 

 
1. Poderia esta implementação desse programa de governo e 

possível política pública de Estado melhorar a qualidade de 

vida desses moradores e dar-lhe uma condição de 
dignidade e de cidadania? 

2. É possível que a dignidade da pessoa humana seja 
instrumento para o acesso a cidadania através do direito 
de moradia? 

3. As vicissitudes na implementação do programa trariam 
como consequência a falta de dignidade aos beneficiários? 

4. As vicissitudes na implementação do programa não 
possibilitam a cidadania plena dos beneficiários? 

 
As respostas dessas indagações serão respondidas a partir da 

apresentação dos gráficos e a análise dos indicadores no ultimo 

capitulo 
 



 
 
 

3 
 

Dos direitos fundamentais 

 
 

Os direitos fundamentais são todos os direitos que tornam o 
Ser Humano em um “Ser”, eles constituem a “condição humana”. 
Os direitos fundamentais nascem da presença do ser humano e da 
sua capacidade de ser “Ser humano”. Heráclito dizia que “Todo ser 

humano nascem com direitos inerentes a sua natureza humana” 
Os direitos fundamentais são construídos a partir da ideia de 

uma condição humana. Na antiguidade, Fustel de Colagens afirmava 
que a sociedade era fruto do meio que a constituía, o homem fazia 
parte da sociedade que ele convivia. Aristóteles dizia que cada ser 
humano era um membro atuante da sociedade ideal, ele fazia parte 
do todo social. 

Os direitos fundamentais passavam a ser constituídos com a 
ideia de dignidade humana, derivada da condição do ser humano 
dentro de seus valores individuais e sociais.   

Esses direitos já mencionados nos manuscritos de Cícero, na 
Roma Antiga, passaram a serem declarados na magna Carta da 

Inglaterra de 1215, outorgada por João-sem-terra. Direitos inerentes 
a vida, a liberdade e a propriedade, que mais tarde foram jus 
positivados em declarações modernas e constituições. 

Em 1776, nos Estados Unidos da América, a Declaração de 
Direitos do Estado de Virgínia, consolida a construção dos direitos 
naturais do homem moderno, direitos já discutidos na Antiguidade 
por Platão e Aristóteles, e por São Tomas de Aquino e Santo 
Agostinho, na idade Média. Entanto, as Declarações de Direitos 
somente alcançaram uma dimensão universal com a Declaração de 
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Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pelos revolucionários 
vitoriosos, na França de 1789.  

De fato, os direitos fundamentais foram chamados de direitos 
naturais para determinar aqueles direitos inerentes à natureza do 
homem e à sua finalidade no mundo. Esta expressão estava sem 
nenhuma dúvida ligada à corrente filosófica do jus naturalismo que 

procurava assim, conceder um caráter universal aos direitos, então 
reconhecidos pelas declarações de direitos. Ainda sob a influência do 
jus naturalismo, encontra-se a expressão de direitos do homem ou 
de direitos humanos, corriqueiramente utilizada nos textos de 
direito internacional. Aglutinando-se essa ideia, a diversas correntes 
filosóficas de caráter humanista, esta expressão procura confirmar 
a dimensão de universalidade, determinando aqueles direitos, supra 

estatais. Eles permanecem profundamente ligados à ideia das 
declarações de direitos. 

Os direitos fundamentais são construídos através do longo 
processo de reconhecimentos da condição humana. Esse processo é 
fruto da formação da condição humana.  Para Lobato (1996, p.86): 

 
Os direitos do homem são, na verdade, direitos históricos, 

reconhecidos à medida que as condições da vida em sociedade se 
transformam; não são, pois, fruto da natureza, mas sim da 

civilização. Das declarações de direitos até chegarmos à afirmação 
dos direitos fundamentais, que adquirem valor jurídico-
constitucional, os direitos inerentes à pessoa humana passaram 

por um longo processo de reconhecimento e constitucionalização. 
 

Portanto, é através do processo de reconhecimento e 
constitucionalização que se atribui a ideia de gerações ou dimensões 
de direitos fundamentais. O homem passa a ser garantido seus 

direitos através de uma inversão radical do papel de governante e 
governado, onde a sociedade passa a ter suas obrigações e seus 
direitos respeitados, dentro de um processo de constitucionalização. 
Para Bobbio (2012, pg.100) esse papel é visto da seguinte forma: 
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Se do ponto de vista tradicional ao homem era atribuído tão-

somente obrigações, com as Declarações de Direitos, o homem, 
visto como indivíduo adquire direitos, cabendo ao governante o 
dever de garanti-los. Essa inversão radical nas relações entre 

soberanos e súditos dá origem ao Estado moderno que evoluirá em 
conformidade com a afirmação e o reconhecimento de novos 
direitos do homem. 

 

Os direitos fundamentais também são defendidos a partir da 
construção do Estado de Direito, submetendo-se as regras da norma 
jurídica constitucional. Burdeau (1970, p.45) afirmar que: 

 

O nascimento do Estado através do processo de institucionalização 
do poder político, onde “as vontades dos governantes só têm valor 
jurídico quando atribuídas ao Estado; quer dizer, quando elas estão 

conformes à idéia de obra a qual o poder institucionalizado é a 
energia criadora 

 

Para o filosofo, o Estado é criado para salvaguardar os direitos 
fundamentais da pessoa humana, através do poder político e com 
valor jurídico. 

Os direitos fundamentais são o escudo protetor da ideia de 
dignidade da pessoa humana, sem eles a própria condição humana 
não pode ser exercitada pelo ser humano.  

 
3.1 Das gerações ou dimensões de direitos fundamentais 

 

As gerações ou dimensões de direitos fundamentais nascem 
da teoria jus filosófica da concepção do mundo real em dois planos: 
O mundo da natureza e o mundo da cultura, no primeiro 
encontram-se a ideia do plano dado (daein) e no segundo o mundo 

construído (fatein). Para o físico, o químico e o biólogo, o primeiro 
é o mundo físico, trabalha-se com o dado, ao passo que o cientista 
social, o jurista em síntese, lida com o construído (mundo social). 

O jurista, na verdade, perpassa a esfera do mero ser, do Sein, 
para trabalhar no campo do dever ser, ou seja, do Sollen. Ele, 
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entretanto, não limita suas indagações ao plano do Sollen, pois não 
pode trabalhar apenas com um conjunto de normas preceptivas, 

formalmente encadeadas, conforme dizia Kelsen, mas opera com 
modelos jurídicos, que constituem na fala de Reale, uma soma 
dialética resultante do entrave entre certas exigências axiológicas e 
um modelo complexo e fático, combate travado no âmbito de 

determinado recorte histórico. 
Para se criar e compreender os diversos modelos jurídicos de 

direitos fundamentais e necessário construir uma ideia de gerações 
ou dimensões desses direitos.  

O direito é a ciência social aplicada dentro das esferas sociais, 
cada modelo jurídico é a soma dos fatores reais de poder de uma 
sociedade. Assim, para a construção e evolução dos direitos 

fundamentais, faz-se necessário uma discussão desse modelo 
jurídico do “Ser” e do “Dever Ser”. Os direitos fundamentais nascem 
e expandem-se nesta concepção humana de necessidade e vontade, 
na busca por seus direitos e na verdadeira efetivação destes mesmos. 

Para Lewandowski (2003), os direitos fundamentais são 
formados por um conjunto de fatos e valores sociais que são 
incorporados ao longo da evolução do direito e da sociedade 
ocidental. 

Lewandowski (2003, p.415) afirma que: 
 

Olvidar que os direitos humanos, tal como nós os compreendemos 
atualmente, têm uma origem comum: é produto da civilização 
ocidental, cuja nota distintiva é o humanismo, que consiste, 

segundo Reale, em tomar se o homem como valor-fonte de todos 
os valores. Isso não ocorre necessariamente em outras culturas, 
onde distintos são os paradigmas dominantes. No Oriente, como 

se sabe, a ênfase da cultura dá-se no universal, no coletivo, no 
social, seja na religião, seja na política. Basta pensar-se, por 

exemplo, no nirvana budista, que corresponde, em suma, a um 
estado espiritual alcançado por meio da supressão do desejo e da 
consciência individual, isto é, à completa integração da pessoa na 

natureza circundante. Também o confucionismo, que dominou 
por mais de dois mil anos o sistema filosófico da China, a partir do 
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século V a.C, e influencia até hoje o modo de pensar chinês e de 

boa parte do mundo oriental, baseia as relações pessoais no 
interesse mais amplo da comunidade. 
 

A partir disto, o ser humano no ocidente, aprender que os 
direitos fundamentais são valores-fonte de sua necessidade como 
“Ser”. Esses direitos surgem das relações entre pessoas e que no 
Oriente, nascem da concepção universal do mundo, de um estado 
espiritual. 

O Ocidente traz consigo um pensamento judaico-cristão, nas 
palavras de Carnio (2013), “o homem ocidental tem seus direitos 
fundamentais constituídos a partir de uma concepção judaico-cristã 
onde sua existência é advinda da ideia de Ser a imagem e 
semelhança de Deus”. 

Os direitos fundamentais são concebidos pela crença jus 
filosófica da sociedade judaico-cristã, onde o homem tem sua 
condição humana a partir da “imagem e semelhança de Deus”, e, 
portanto, adquire-se os direitos por sua vontade.   

Para Lewandowski (2003, p.415): 
 

(...) lembra a Bíblia que o homem foi criado à imagem e 
semelhança de Deus. E, como conseqüência dessa identificação da 

criatura humana com a divindade, passou-se a entender que toda 
ofensa injustificada ao indivíduo constituía, por extensão, um 
agravo à própria divindade. A civilização ocidental herdou ainda 

dos hebreus dos tempos bíblicos, a par dessa sacralização da 
pessoa humana, um intenso respeito às leis divinas. Com efeito, 
toda a conduta do homem, no Antigo Testamento, era 

minuciosamente regulada por um complexo de normas reveladas 
que abrangiam desde os simples e diretos mandamentos do 
Decálogo de Moisés até as mais sofisticadas regras ritualísticas do 

Pentateuco.  
 

Os direitos fundamentais nasciam da ideia que Deus proveria 
a vida humana e que na tradição judaico-cristã, o homem feito a sua 
imagem e semelhança, e, portanto, teria todos os direitos do paraíso 
(vida, liberdade e propriedade). 
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A doutrina do cristianismo (Novo Testamento) foi mais tarde 
aperfeiçoada pelo Apóstolo Paulo, o qual, ao longo de sua jornada 

em direção a Roma, passando pelo mundo helênico, introduziu na 
filosofia cristã os ideais estoicos de cosmopolitismo e de fraternidade 
entre os homens. 

Para Castilho (2016, p.61) O apóstolo Paulo teve como ideia de 

dignidade a partir da ideia de justiça, para ele o homem é digno se 
for justo, e a justiça devia ser ligada a obediência as autoridades. 

Para Carnio (2013) “o homem de natureza judaico-cristã 
sempre via na possibilidade de adquirir seus direitos por intermédio 
da vontade de Deus”. 

Assim, os direitos fundamentais ou direitos naturais do 
homem surgem como todos aqueles direitos que constituem a 

condição do ser humano. Os direitos fundamentais nascem, 
portanto, desde a antiguidade (Grécia, Roma e povos 
mesopotâmicos) até a Revolução Francesa de 1789. Esses direitos 
constituem-se a partir do “Ser Humano”, da condição humana, 
(Vida, Liberdade, Igualdade, Propriedade e Segurança). 

Para Zenon de Citium, fundador da escola, nesse sentido, 
afirmava que "a lei natural é uma lei divina, e tem, como tal, o poder 
de regular o justo e o injusto". A o conceito de lei natural, comum a 
todos os homens, acrescentaram os estóicos a concepção de que 
todas as pessoas eram iguais ab origine. 

Para Santo Agostinho, um dos precursores dessa tese, o 
homem, além de membro da civitas terrena, ou civitas diaboli, como 

também a chamava, era igualmente cidadão da civitas Dei, 
localizava em outro mundo, e que se fazia representar na Terra pela 
comunidade de fiéis, reunida e m torno da Igreja, cujos preceitos 
deveriam ser observados por todos. 

Já São Tomás de Aquino sustentava, em sua Summa 
Theologica, que a submissão dos homens às autoridades seculares 
encontrava-se condicionada ao respeito às regras da Justiça e à 
promoção do bem comum por parte destas. Aduzia ainda o Doctor 
Angelicus que ninguém era obrigado a sujeitar-se a um governante 
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usurpador ou injusto, assinalando que a sedição ou revolta contra 
um tirano constituía um ato perfeitamente legítimo. 

Lewandowski (2003, p. 416) afirma que: 
 

A desagregação do mundo medieval deveu-se em grande parte ao 
Renascimento e à Reforma, que fizeram ruir a multissecular 
estruturação cristã da sociedade, fundada sobre um a ordem 

transcendental. O Renascimento, de um lado, ao promover uma 
volta aos valores da civilização clássica, paga, provocou uma 

secularização da vida e m todos os seus planos. A Reforma 
protestante, de outro lado, ao pretender a purificação do 
Cristianismo, advogando um retorno às suas origens, ocasionou 

um abalo no arcabouço ideológico que dava sustentação à 
organização social e política da Idade Média. 
 

A condição do ser humano e de seus direitos fundamentais 
está ligada aos valores da civilização clássica (pensamento judaico-
cristão). Os direitos fundamentais são concebidos através de eras ou 
gerações dentro da perspectiva judaico-cristã e com base no 
pensamento iluminista e racionalista humano. 

Lewandowski (2003, p. 416) disse que:  
 
Com esse fundamento, o Iluminismo tomou como ponto de partida 

para as suas especulações o homem natural, ou seja, o homem 
antes de seu ingresso na vida social, dando origem ao 

Jusnaturalismo e ao Contratualismo, correntes de pensamento 
interligadas, que tiveram como arautos Grocius, Puffendorf, 
Hobbes, Locke, Montesquieu; Rousseau e outros. Os 

jusnaturalistas e os contratualistas advogavam, respectivamente, a 
tese segundo a qual existiriam direitos naturais, eternos e 
absolutos, demonstráveis pela razão, válidos para todos os homens 

e m todos os tempos e lugares, e a de que a principal, senão a única, 
missão do Estado, criado por um pacto entre as pessoas, consistiria 

em assegurar a sua plena fruição. 
 

Com essas características, o Jusnaturalismo e o 
Contratualismo espalharam-se por toda a Europa e também pela 
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América, servindo de base doutrinária às declarações de direito e, 
por conseguinte, as primeiras gerações de direitos fundamentais. 

Todavia, eles passaram por uma evolução durante a longa 
jornada histórica, durantes séculos, várias declarações de direitos 
foram editadas reivindicando esses fundamentos da existência 
humana. Essa evolução foi denominada de gerações1 ou dimensões 

dos direitos fundamentais. Este subcapitulo aborda essas gerações 
de direitos fundamentais que são complementares entre si, criando 
um conjunto de dimensões de direitos, cada geração contida uma na 
outra, ampliando a gama de direitos fundamentais. 

 
a) Da 1ª geração ou dimensão de direitos fundamentais 

(direitos naturais); 

                                            
1 Devem ser destacadas, neste item, as seguintes objeções postas por CANÇADO TRINDADE no 
"Seminário Direitos Humanos das Mulheres: a proteção internacional", evento associado à V 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizado no dia 25 de maio de 2000, na Câmara dos 

Deputados Federais, Brasília, DF: "Eu não aceito de forma alguma a concepção de Norberto Bobbio 
das teorias do Direito. Primeiro, porque não são dele. Quem formulou a tese das gerações de direito 

foi o Karel Vasak, em conferência ministrada em 1979, no Instituto internacional de Direitos Humanos, 
em Estrasburgo.  

(...) Em primeiro, essa tese das gerações de direitos não tem nenhum fundamento jurídico, nem na 

realidade. Essa teoria é fragmentadora, atomista e toma os direitos de maneira absolutamente 

dividida. (...) Essa conceituação de que primeiro vieram os direitos individuais e, nesta ordem, os 
direitos econômico-sociais e o direito da coletividade correspondem à evolução do direito 

constitucional. É verdade que isso ocorreu no plano dos direitos internos dos países, mas no plano 

internacional a evolução foi contrária. No plano internacional, os direitos que apareceram primeiro 

foram os econômicos e sociais. (...) Segundo, é uma construção perigosa, porque faz analogia com o 

conceito de gerações. O referido conceito se refere praticamente a gerações de seres humanos que se 

sucedem no tempo. Desaparece uma geração, vem outra geração e assim sucessivamente. Na minha 
concepção, quando surge um novo direito, os direitos anteriores não desaparecem. Há um processo 

de cumulação e de expansão do 'corpus iuris' dos direitos humanos. “Os direitos se ampliam, e os 

novos direitos enriquecem os direitos anteriores” Mais adiante o autor assevera que esta divisão tem 
"causado grande dano à evolução dos direitos", dizendo que embora, via de regra, não se tolere a 

discriminação no plano dos direitos civis e políticos, esta vem sendo tolerada em relação aos direitos 

sociais, econômicos e sociais, apenas pela razão destes últimos pertencerem à segunda geração e serem 

de realização progressiva. Diante disto, preleciona que: "Então, vemos uma condenação absoluta de 
qualquer tipo de discriminação quando se trata de direito individual ou mesmo de direitos políticos, 

mas uma tolerância absoluta quando se trata de disparidades em matéria de salário, renda, e assim 

por diante. Em vez de ajudar a combater essa visão atomizada, essa teoria de geração de direitos 
convalida esse tipo de disparidades". 
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b) Da 2ª geração ou dimensão de direitos fundamentais 
(direitos sociais); 

c) Da 3ª geração ou dimensão de direitos fundamentais 
(direitos coletivos e difusos); 

d) Da 4ª geração ou dimensão de direitos fundamentais 
(direitos Humanos ou da Humanidade); 

e) Da 5ª geração ou dimensão de direitos fundamentais 
(direitos metajuridicos ou direito à paz). 

 
A primeira geração nasce na antiguidade, a partir da 

existência e consciência do “SER HUMANO”, nos ensinamentos de 
Sócrates e Platão, quando eles idealizam a figura metafísica do 
homem. Essa primeira geração passa a ser reconhecida pelos 

Estados contemporâneos, na primeira metade do século XIX e 
corresponde aos direitos e liberdades de caráter individual, os 
direitos naturais da pessoa humana, como, por exemplo, a liberdade 
de religião e de consciência, a liberdade de circulação e de expressão, 
o direito de propriedade, o direito à vida e da inviolabilidade do 
domicílio. A característica comum de todos estes direitos é a de 
proteção ao indivíduo contra o abuso de poder do Estado. São os 
denominados direitos de primeira geração, consagrados, dentre 
outros documentos, na Declaração de Direitos do Bom Povo de 
Virgínia, de 1776, na Declaração de Independência dos Estados 
Unidos da América, também de 1776, na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão francesa de 1789, e nas primeiras dez emendas 

à Constituição americana de 1787, promulgadas e m 1789. 
Esses direitos fundamentais de primeira geração foram 

introduzidos no Brasil pela Constituição imperial de 1824. 
Durante a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, que 

correspondeu a um salto tecnológico deflagrado pela aplicação da 
máquina a vapor aos processos produtivos, o indivíduo, embora 
protegido contra o arbítrio do Estado por diversos instrumentos 
legais, viu-se completamente desguarnecido devido aos efeitos 
perversos do novo sistema econômico. As péssimas condições de 
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vida dos trabalhadores do século XIX, tão bem retratadas por 
Dickens, desencadearam um surto de greves, agitações e rebeliões 

por toda a Europa. Dentre as sublevações populares, decorrentes das 
lutas operárias, destacam-se as revoluções na França e na Alemanha 
de 1848, a Comuna de Paris, de 1871 e, e m especial, por seus 
desdobramentos, a Revolução Russa de 1917. 

Essas rebeliões constituíram o resultado cultural em que se 
desenvolveu o sindicalismo de Sorel, Pouget, Labriola e Panunzio, 
de natureza revolucionária, o tradeunionismo de Owen, de natureza 
reformista, o anarquismo de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, o 
socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier e Blanki, o socialismo 
científico de Marx e Engels, cujo Manifesto Comunista (1848), 
findava com a famosa conclamação: "Proletários de todo o mundo, 

uni-vos" Até mesmo a Igreja, que até então se mantivera 
eqüidistante das questões sociais, engajou-se na disputa, editando A 
Encíclica Rerum Novarum (1891), subscrita pelo Papa Leão XIII. 

A crescente pressão das massas forçou o Estado a abandonar 
a posição de mero espectador passivo dos conflitos sociais, na qual 
havia sido colocado pelos ideólogos liberais, obrigando-o a atuar na 
busca de soluções para os problemas da comunidade. Renunciando 
à sua postura abstencionista, o Estado passou a adotar uma atitude 
positiva, conferindo ao indivíduo, enquanto membro da 
coletividade, os denominados direitos econômicos, sociais e 
culturais, de segunda geração 

Essa segunda geração ou dimensão de direitos fundamentais 

tem seu auge na segunda metade do século XIX, através das 
Constituições de Weimar de 1919 e Mexicana de 1917 que 
correspondem ao reconhecimento dos direitos de caráter coletivo, 
tais como, o direito de reunião, de associação, de greve ou ainda os 

direitos relativos à participação política do cidadão: o sufrágio 
universal e o direito de criação dos partidos políticos. No Brasil, 
esses direitos sociais foram introduzidos na primeira Constituição 
Republicana de 1891. 
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O reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, ao lado dos antigos direitos individuais, todavia, não 

esgotou a produção legislativa no campo dos direitos fundamentais. 
De fato, com a explosão demográfica, as guerras mundiais, as 
agressões ao meio ambiente, a competição econômica internacional, 
e em suma, com a globalização dos problemas do homem, sobretudo 

a partir da segunda metade do século XX, surgiu uma nova classe de 
direitos, que se convencionou chamar de direitos de solidariedade 
ou de fraternidade, ou seja, direitos de terceira geração. 

Portanto, esses direitos transcendem no tempo, são os 
direitos resultantes das revoluções liberais do século XVIII e os 
direitos decorrentes das agitações operárias do século XIX. Dentre 
eles destacam-se o direito à paz, o direito à autodeterminação dos 

povos, o direito ao desenvolvimento, o direito à proteção do meio 
ambiente e do patrimônio comum da humanidade. Esses direitos 
desenvolveram-se, mais do que nos ordenamentos jurídicos 
internos dos Estados, sobretudo no plano do Direito Internacional. 

Assim, a terceira geração de direitos fundamentais tem seu 
reconhecimento na primeira metade do século XX, durante a 
passagem da década de 20 para a década de 30.  Esses direitos se 
caracterizam por serem direitos que dependem de uma ação positiva 
do Estado e estão relacionados às questões de ordem social, 
econômica e cultural, tais como o direito ao trabalho, à saúde, à 
habitação, à educação, ao acesso à cultura e ao lazer. No Brasil, 
aparecem nas Constituições de 1934 e 1946. 

A atual Constituição brasileira de 1988 constitui-se em um 
Estado democrático de direito, e por isso, se demonstra uma opção 
de compromisso entre o Estado liberal e o Estado social de direito.  
Tal compromisso é descrito no artigo 1º e 6º do diploma 

corroborando com o princípio da democracia-social também 
descrita no Preâmbulo Constitucional. 

Atualmente, já se fala em direitos de quarta geração, 
decorrentes de novas carências enfrentadas pelos seres humanos, 
especialmente em razão do avanço da tecnologia da informação e da 
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bioengenharia. De fato, hoje busca-se proteção contra as 
manipulações genéticas, antevistas por Huxley em seu livro 

“Admirável Mundo Novo” (1930), as quais permitem criar clones 
humanos e de animais, e em tese até mesmo centauros, minotauros 
e sátiros, além de outros seres fantásticos, imaginados pela 
Mitologia Grega, ou contra a invasão da privacidade, a massificação 

e o totalitarismo, prenunciados por Orwell em sua obra 1984 (1948), 
ou ainda contra a anônima e tentacular burocracia estatal e privada, 
prevista por Kafka em seu romance “O Processo” (1915). Por 
conseguinte, a quarta geração ou dimensão nasce na segunda 
metade do século XX, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. 
Essa geração traz consigo o resgate dos direitos humanos através da 
Declaração Universal de Direitos da O.N.U (Organização das Nações 

Unidas). 
A partir de então, outros documentos vieram à luz, 

importantes documentos no plano regional e internacional. Na 
Europa, surgiu a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950) e a Carta Social 
Europeia (1961). Na O.N.U, novamente, a Assembleia Geral aprovou 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966). E, no 
Continente Americano, vários documentos importantes foram 
assinados, com destaque para a Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem e a Carta Interamericana de Direitos Sociais e 
a Convenção Americana de Direitos Humano (1948), bem como o 

Pacto São José da Costa Rica (1969). Além disso, surgiram muitos 
outros documentos internacionais para a proteção de minorias, 
mulheres, crianças, idosos, etc., especificando em convenções 
vinculantes os direitos consignados na Declaração Universal. 

A quinta geração ou dimensão inicia-se sua formação no início 
do século XXI, após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos 
Estados Unidos. Essa última e não final geração ou dimensão está 
ligada a ideia dos direitos humanitários, principalmente sobre a 
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questão dos refugiados de guerras regionais E de conflitos étnicos e 
sociais, na África e Oriente Médio. 

 
3.2 Dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 

 
A atual Constituição brasileira traz no seu bojo os direitos 

fundamentais distribuídos em todo seu texto todo, no Título II (dos 
direitos fundamentais e suas garantias - arts. 5º ao 17), no capitulo 
VII (da ordem social - arts. 196 o 232), porém, os direitos 
fundamentais de 1ª, 2ª e 3ª gerações ou dimensões são mais 
abordados no Capítulo II, principalmente nos artigos 5º e 6º 
(direitos individuais, coletivos, difusos e sociais). 

Os direitos fundamentais de 1ª e 2ª gerações ou dimensões 

são abordados no artigo 5ª da Magna Carta Brasileira, onde se 
evidencia a preocupação do legislador constituinte em garantia seu 
exercício e sua efetividade. 

Já os direitos de 3ª geração ou dimensão estão abordados no 
Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, com os artigos de 6º a 11. Sendo 
que o artigo 6º se limita à indicação genérica dos direitos sociais, 
quais sejam: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados. Porém, o desenvolvimento desses 
direitos ficou para o final do texto constitucional, Título VII, “Da 
Ordem Econômica e Financeira”, com quatro capítulos: Capítulo I, 
“Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica” (arts. 170 a 181); 

Capítulo II, “Da Política Urbana” (arts. 182 e 183); Capítulo III, “Da 
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária” (arts. 184 a 191); 
Capítulo IV, “Do Sistema Financeiro Nacional” (art. 192); bem como 
o Título VIII, intitulado “Da Ordem Social”, contendo oito capítulos: 

Capítulo I, “Disposições Gerais” (art. 193); Capítulo II, “Da 
Seguridade Social” (arts. 194 a 204); Capítulo III, “Da Educação, da 
Cultura e do Desporto” (arts. 205 a 217); Capítulo IV, “Da Ciência e 
da Tecnologia” (arts. 218 e 219); Capítulo V, “Da Comunicação 
Social” (arts. 220 a 224); Capítulo VI, “Do Meio Ambiente” (art. 
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225); Capítulo VII, “Da Família, da Criança, do Adolescente e do 
Idoso” (arts. 226 a 232); Capítulo VIII, “Dos Índios” (arts. 231 e 232). 

Entretanto, sobre a quarta e quinta gerações ou dimensões de 
direitos fundamentais há uma grande coletânea de tratados 
humanitários e declarações de direitos humanos, desde a da O.N.U 
até o famoso "Pacto de San Jose da Costa Rica”. 

A atual Magna Carta republicana brasileira também faz relato 
desses direitos através do artigo 4º e do § 3º do artigo 5º onde os 
fundamentos da República brasileira2  são demostrados como 
essenciais a existência digna do ser humano. 

E por seguinte no § 3º do artigo 5º da mesma Carta Magna 
enfatiza que os tratados e convenções internacionais de direitos 
humanos são equiparados ao patamar de uma Emenda 

Constitucional3. 
Portanto, os direitos fundamentais são considerados pelo 

legislador constituinte como a pedra mestra da dignidade da pessoa 
humana e o meio de garantir o livre exercício da cidadania. Assim, 

                                            
2 Artigo 4º da CF88- “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: 

I - independência nacional 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 
nações. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

3 Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (grifo nosso) que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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a partir desses direitos é que se estabelece a relação entre direito 
fundamentais e sua eficácia dentro da ordem jurídico-social com o 

objetivo de demostrar que a dignidade da pessoa humana está 
intimamente ligada a esses direitos e seu exercício. 

 
3.3 Direitos fundamentais e sua eficácia  

 
A eficácia dos direitos fundamentais passa por uma 

verdadeira busca da aplicação dos direitos fundamentais através do 
Estado Democrático de Direito. 

Atualmente no direito constitucional brasileiro há duas 
correntes teóricas sobre a eficácia dos direitos fundamentais: a 
primeira denominada dogmática da razão do Estado e a outra, 

chamada de dogmática constitucional emancipatória.  
Segundo Cleve (2011, p.239) as duas correntes teóricas da 

eficácia são conhecidas como: 
 
A dogmática da razão do Estado estuda o direito constitucional 

como qualquer outro domínio do direito, prendendo-se, muitas 
vezes, a conceitos teóricos anteriores à Constituição Federal de 
1988 e a uma espécie de interpretação retrospectiva da ordem 

constitucional que é indiferente e insensível aos institutos que 
vieram para transformar a nova ordem constitucional. Referida 

vertente encontra-se, em geral, ainda que inconscientemente, 
ligada à manutenção do status quo, daí a razão pela qual foca sua 
visão teórica na idéia de Estado, procurando desenvolver esforços 

para legitimar a atuação do Poder Político, qualquer que seja ele. O 
Estado assume, nesse contexto, absoluta centralidade, sendo o 
discurso constitucional experimentado como disciplina voltada 

exclusivamente ao estudo da normatividade do espaço político, 
sendo negligenciado o espaço societário extra-estatal. 

 

Assim, na atual concepção do direito constitucional 
desenvolveu-se uma nova linha doutrinária conhecida como 
dogmática constitucional emancipatória, tendo, esta nova teoria, a 
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ideia de estudar o texto constitucional à luz da ideia de dignidade da 
pessoa humana. Cleve (2011, p. 239) afirmar que: 

 

Essa nova teoria consiste em formação discursiva que procura 
demonstrar a radicalidade do Constituinte de 1988, tendo em vista 
que o tecido constitucional passou a ser costurado a partir de uma 

hermenêutica prospectiva que não procura apenas conhecer o 
direito como ele é operado, mas que, conhecendo suas entranhas 

e processos concretiza dores, ao mesmo tempo fomente uma 
mudança teorética capaz de contribuir para a mudança da triste 
condição que acomete a formação social brasileira. O foco desta 

dogmática não é o Estado, mas, antes, a pessoa humana exigente 
de bem-estar físico, moral e psíquico. Esta dogmática distingue-se 
da primeira, pois não é positivista, embora respeite de modo 

integral a normatividade constitucional, emergindo de um 
compromisso principialista e personalizador para afirmar, alto e 

bom som, que o direito Constitucional realiza-se, 
verdadeiramente, na transformação dos princípios 
constitucionais, dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil e dos direitos fundamentais em verdadeiros 
dados inscritos em nossa realidade existencial. 
 

Portanto, a eficácia dos direitos fundamentais está dentro do 
olhar do princípio da dignidade da pessoa humana como pilar da 
efetividade desses direitos. Os direitos fundamentais são essenciais 
para a condição de existência humana de forma digna. A dignidade 
só é possível dentro de uma ótica humanista e humanitária, onde o 
homem se torna sujeito de direitos e deveres através da sua própria 

capacidade de convivência com outros seres humanos. Sua 
dignidade, como valor, perpassa pela ideia de compartilhamento 
desses direitos dentro da sociedade. O ser humano uns com os 
outros. O homem estando no mundo com o mundo. Essa eficácia 
também está relacionada com a teoria do constitucionalismo social, 
onde percebe-se que a efetivação desses direitos fundamentais tem 

relação com as políticas públicas implementadas pelo 
constitucionalismo social, cabendo aso Estado planejar e executar as 
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políticas públicas, e consequentemente, efetivar os direitos 
fundamentais e a dignidade da pessoa humana.  

 
3.4. A reserva do possível e a eficácia dos direitos fundamentais 

 
A questão da escassez de recursos como limite para o 

reconhecimento pelo Estado do direito às prestações sempre 
desafiou os operadores do direito. Pode o Direito oferecer uma 
resposta segura para situações em que os recursos sejam limitados? 
Pode apontar uma solução para a quem o Estado deva atender ou 
não atender em um cenário de falta de meios econômicos para a 
satisfação de todos? A resposta a esses questionamentos está 
intrinsecamente ligada ao que se possa entender como eficácia e 

efetividade dos direitos sociais. A partir do exame da necessidade ou 
não de interposição legislativa para o reconhecimento de direitos 
subjetivos sociais e da definição das condições em que isto seria 
possível, pode-se demarcar o alcance da tutela de tais direitos pelo 
Magistrado, mesmo diante da escassez dos meios.  

Assim, através de uma análise do papel do Poder Judiciário no 
que diz respeito ao amparo das pretensões positivas, se é possível ou 
não ao magistrado tutelar tais pretensões ou estaria ele limitado ao 
controle do discurso em face da separação dos poderes, já que diante 
da “reserva do possível” negar-se-ia a competência dos juízes (não 
legitimados pelo voto) a dispor sobre medidas de políticas sociais 
que exigem gastos orçamentários. Já existem tentativas de resposta 

a tais questionamentos tanto em sede doutrinária como 
jurisprudencial. Contudo, diante da notória divergência de opiniões, 
ainda permanece atual o debate sobre uma eventual ‘cisão’ entre 
direitos da liberdade que, sendo “negativos”, têm sede 

constitucional, ao passo que os direitos sociais, que seriam 
“positivos”, dependeriam de meios materiais e, assim, a mediação 
legislativa e orçamentária. Dentro dessa dicotomia, formam-se, 
grosso modo, três correntes: a dos que entendem serem passíveis de 
tutela judicial imediata todos os direitos classificados pela 
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Constituição como Fundamentais; a dos que entendem serem 
passíveis dessa tutela apenas os direitos negativos, já que os 

positivos, por demandarem recursos, vigeriam sob a reserva do 
possível, a depender de mediação legislativa e a dos que entendem 
haver um núcleo de direitos positivos ligados ao mínimo existencial 
que seria sempre instantaneamente tutelável, quedando os demais 

direitos positivos sob a reserva do possível e/ou interposição 
legislativa. 

Entretanto, no Brasil não há um regime jurídico diferenciado 
para os direitos fundamentais sociais, seja para os direitos de defesa 
ou para os direitos a prestações. Diante da expressa disposição 
lançada na Carta Magna, pode-se partir da premissa de que o artigo 
5º, § 1º, abrange todas as normas de direitos fundamentais 

garantidos pela nossa Carta, sendo insustentável a tese defendida 
em outras ordens constitucionais - pelo menos por parcela 
significativa da doutrina e jurisprudência - de que os direitos sociais 
a prestações não têm eficácia plena e não são imediatamente 
aplicáveis, tal como ocorre em Portugal e na Espanha. 

Portanto, no caso de Portugal, a Constituição prevê 
expressamente um regime jurídico diferenciado. Neste sentido, os 
assim chamados “direitos, liberdades e garantias” que, em última 
análise, abrangem os direitos de defesa, são dotados de eficácia 
plena e imediata aplicabilidade, além de integrarem o rol das 
“cláusulas pétreas”. Já os “direitos econômicos, sociais e culturais” 
não são imediatamente aplicáveis e não integram as “cláusulas 

pétreas” da Constituição Lusitana de 1976.No caso brasileiro, em 
primeiro lugar, a inexistência de regime jurídico diverso para os 
direitos de defesa e os prestacionais pode ser demonstrada pelo fato 
dos direitos sociais terem sido incluídos no Capítulo II do Título II, 

rompendo-se com a tradição inaugurada com a Constituição de 1934 
que os albergava no título concernente à ordem econômica. Aliás, 
essa formulação está afinada com o compromisso de nossos 
constituintes com o Estado Social materializado particularmente 
nos artigos 1º e 3º do Texto Fundamental. Ademais, o § 1º do artigo 
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5º dispõe que: “as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais tem aplicação imediata”, não tendo sido efetuada 

diferenciação entre os direitos fundamentais clássicos e os direitos 
sociais. A inexistência de diferenciação no regime jurídico não 
simplifica a questão da eficácia dos direitos prestacionais. Pelo 
contrário, problematiza-a de maneira positiva, na medida que 

desafia os operadores do direito a arregaçarem as mangas e a 
empreenderem um esforço hermenêutico inovador na tarefa de 
tornar esses direitos fundamentais efetivos elementos de um Estado 
Social no Brasil. 

Canotilho4 vê a efetivação dos direitos sociais, econômicos e 
culturais dentro de uma “reserva do possível” e aponta a sua 
dependência dos recursos econômicos. A elevação do nível da sua 

realização estaria sempre condicionada pelo volume de recursos 
suscetível de ser mobilizado para esse efeito. Nessa visão, a limitação 
dos recursos públicos passa a ser considerada verdadeiro limite 
fático à efetivação dos direitos sociais prestacionais. Essa teoria, 
segundo Andreas Krell5, representa uma adaptação de um tópico da 
jurisprudência constitucional alemã que entende que a construção 
de direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo 
Estado está sujeita à condição de disponibilidade dos respectivos 
recursos. Ao mesmo tempo, a decisão sobre a disponibilidade dos 
mesmos estaria localizada no campo discricionário das decisões 
governamentais e dos parlamentos, através da composição dos 
orçamentos públicos. Segundo o Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha, esses direitos a prestações positivas (Teilhaberechte) 
“estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o 
indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade”. Essa 
teoria impossibilita exigências acima de um certo limite básico 

                                            
4 J. J. G. Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. (reimp.) Coimbra: Almedina, 

2003; J. R. Novais. Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 
Coimbra, 2004.   

5 KRELL, Andreas. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. 
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social; a Corte recusou a tese de que o Estado seria obrigado a criar 
a quantidade suficiente de vagas nas universidades públicas para 

atender a todos os candidatos.  
Portanto, é necessário não apenas que a norma outorgue certa 

capacidade de atuação para o seu destinatário, mas que também 
exista recursos materiais que tornem possível a satisfação do direito, 

fatores que consubstanciam a cláusula da “reserva do possível”.  
A construção teórica da “reserva do possível” tem, ao que se 

sabe, origem na Alemanha, especialmente a partir do início dos anos 
de 1970. De acordo com a noção de reserva do possível, a efetividade 
dos direitos sociais a prestações materiais estaria sob a reserva das 
capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos 
fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres 

públicos. A partir disso, a “reserva do possível” (Der Vorbehalt des 
Möglichen) passou a traduzir (tanto para a doutrina majoritária, 
quanto para a jurisprudência constitucional na Alemanha) a ideia de 
que os direitos sociais a prestações materiais dependem da real 
disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, 
disponibilidade esta que estaria localizada no campo discricionário 
das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas no 
orçamento público. Tais noções foram acolhidas e desenvolvidas na 
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, 
que, desde o paradigmático caso numerus clausus, versando sobre o 
direito de acesso ao ensino superior, firmou entendimento no 
sentido de que a prestação reclamada deve corresponder àquilo que 

o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade. Com efeito, 
mesmo em dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de 
disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que 
não se mantenha nos limites do razoável. Assim, poder-se-ia 

sustentar que não haveria como impor ao Estado a prestação de 
assistência social a alguém que efetivamente não faça jus ao 
benefício, por dispor, ele próprio, de recursos suficientes para seu 
sustento. O que, contudo, corresponde ao razoável também depende 
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– de acordo com a decisão referida e boa parte da doutrina alemã – 
da ponderação por parte do legislador. 

Há então, uma distorção doutrinária significativa quanto ao 
fato de se identificar como tarefa cometida precipuamente ao 
legislador ordinário a de decidir sobre a aplicação e destinação de 
recursos públicos, inclusive no que tange às prioridades na esfera 

das políticas públicas, com reflexos diretos na questão orçamentária. 
Esta é a razão pela qual alguns alegam tratar-se de um problema de 
natureza competencial. Segundo esta linha de argumentação, 
capitaneada por P. Müller, faltaria aos juízes a capacidade funcional 
necessária para, situando-se fora do processo político propriamente 
dito, garantir a efetivação das prestações que constituem o objeto 
dos direitos sociais, na medida em que estas se encontram na 

dependência, muitas vezes, de condições de natureza 
macroeconômica, não dispondo, portanto, de critérios 
suficientemente seguros e claros para aferir a questão no âmbito 
estrito da argumentação jurídica. 

A reserva do possível poderia interpor a não eficácia de todos 
os direitos fundamentais, especialmente os de natureza positiva (os 
direitos sociais). Mas e com relação ao direito de moradia, a reserva 
do possível impediria a efetivação desse direito?  

 
3.5. A eficácia dos direitos fundamentais e a concretização 
desses direitos 

 

A eficácia dos direitos fundamentais passa pela sua própria 
concretização, neste sentido, todos os direitos positivos devem ser 
efetivados através de políticas públicas de prazo continuo (entre 
elas, a política de habitação popular). 

Além disso, assume caráter emergencial uma crescente 
conscientização por parte dos órgãos do Poder Judiciário, de que não 
apenas podem como devem zelar pela efetivação dos direitos 
fundamentais sociais, mas que, ao fazê-lo, haverão de obrar com 
máxima cautela e responsabilidade, seja ao concederem (seja 
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quando negarem) um direito subjetivo a determinada prestação 
social, ou mesmo quando declararem a inconstitucionalidade de 

alguma medida estatal com base na alegação de uma violação de 
direitos sociais, sem que tal postura, como já esperamos ter logrado 
fundamentar, venha a implicar necessariamente uma violação do 
princípio democrático e do princípio da separação dos Poderes. 

Neste sentido (e desde que assegurada atuação dos órgãos 
jurisdicionais, quando e na medida do necessário) efetivamente há 
que dar razão a Holmes6 e Sunstein quando afirmam que levar 
direitos a sério (especialmente pelo prisma da eficácia e efetividade) 
é sempre também levar a sério o problema da escassez. Parece-nos 
oportuno apontar aqui (mesmo sem condições de desenvolver o 
ponto) que os princípios da moralidade e eficiência que direcionam 

a atuação da administração pública em geral, assumem um papel de 
destaque nesta discussão, notadamente quando se cuida de 
administrar a escassez de recursos e otimizar a efetividade dos 
direitos sociais. Neste contexto, dada a íntima conexão desta 
problemática com a discussão em torno da assim designada “reserva 
do possível” na condição de limite fático e jurídico à efetivação 
judicial (e até mesmo política) de direitos fundamentais – e não 
apenas dos direitos sociais, consoante já frisado – vale destacar que 
também resta abrangida na obrigação de todos os órgãos estatais e 
agentes políticos a tarefa de maximizar os recursos e minimizar o 
impacto da reserva do possível. Isso significa, em primeira linha, que 
se a reserva do possível há de ser encarada com reservas, também é 

certo que as limitações vinculadas à reserva do possível não são, em 
si mesmas, necessariamente uma falácia. O que tem sido, de fato, 
falaciosa, é a forma pela qual muitas vezes a reserva do possível tem 
sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da intervenção 

judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da 
efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social. 
                                            
6 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York-

London: W. W. Norton & Company, 1999.traduzido por Ingo Wolfgang Sarlet in: Revista de Doutrina 
da 4ª Região, n. 24, 02 jul. 2008. 
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Assim, levar a sério a “reserva do possível” (e ela deve ser levada a 
sério, embora sempre com as devidas reservas) significa também, 

especialmente em face do sentido do disposto no artigo 5º, § 1º, da 
CF, que cabe ao poder público o ônus da comprovação da falta 
efetiva dos recursos indispensáveis à satisfação dos direitos a 
prestações, assim como da eficiente aplicação dos mesmos. 

No artigo 6º da CF, os direitos sociais, especialmente, o direito 
à moradia só pode ser concretizado a partir de políticas públicas de 
natureza positivas, onde o Estado assume o papel de provedor de 
unidades habitacionais de massa (planos de habitação em massa). A 
realização desse objetivo importa a tomada de medidas positivas, a 
realização de programas, de políticas para que todos possam viver e 
ter acesso à moradia digna.  

 





 
 
 

4 
 

Dos direitos sociais  

 
 

O terceiro capítulo dessa tese inicia a discussão sobre qual o 
papel desses direitos dentro de uma ótica garantista e humana, e 
onde os direitos sociais podem com sua evolução histórica e social 
serem importantes para se constituírem como o mais importante 

pilar da dignidade da pessoa humana: a ideia de estar no mundo 
como o mundo, através desse exercício fundamental (direito à 
moradia, à educação, ao trabalho, ao lazer, a alimentação e outros). 
Outro ponto a ser discutido neste capitulo é qual o papel dos direitos 
sociais dentro de uma ótica humanitarista e social (teoria do 
constitucionalismo social e sua aplicação). 

 
4.1 Da evolução dos direitos sociais 

 
Os direitos sociais ou direitos de 2ª geração são constituídos 

a partir da ideia da liberdade, igualdade e fraternidade (liberté, 
igualité e fraternité) criados pelo movimento iluminista durante a 

Revolução Francesa de 1789. 
Os direitos sociais são fruto de uma construção jus filosófica 

do movimento iluminista e racionalista do século XVIII e XIX. Os 

direitos sociais são comumente ligados a ideia da solidariedade, da 
fraternidade, mas eles nascem com esse propósito, porém são 
direitos de toda sociedade. Os direitos sociais são fundamentais para 
aquisição da dignidade humana. Os direitos fundamentais da pessoa 
humana devem ser concebidos, portanto, não apenas a partir da 
perspectiva individual, mas também à luz dos direitos sociais 
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(direito a saúde, educação, a moradia, ao lazer, ao trabalho e a 
alimentação, dentre outros). 

Para Hesse (apud HECK 1998, p.175): 
 

(...) se todas essas obrigações sociais carecem também de 
concretização e realização pela legislação ordinária, 
freqüentemente também pelo tornar-se ativo administrativo, o 

princípio do estado social permanece, contudo, um princípio 
constitucional: ele obriga e legitima o legislador e o poder 

executivo para o exercício de tarefas estatal-sociais.  
 

O Estado social é responsável pela concepção e exercício dos 
direitos sociais, é, ele, em especial, o agente efetivante dos direitos 
sociais e das políticas públicas por ele adotadas. 

Para Correia (1998, p.305-325): 
 
(...) os direitos sociais seriam aqueles que demandariam do Estado 
uma atitude ativa, para que todos pudessem usufruí-los. Nesta 

linha de raciocínio, a partir dos programas estabelecidos 
constitucionalmente, as políticas públicas deveriam observar as 
prioridades já postas anteriormente na Constituição. Esta idéia 

geralmente vem vinculada a outra de que, para a consecução dos 
direitos sociais, seriam exigidos gastos excessivos do Estado. 
 

O Estado social é, portanto, o maior interessado na execução 
dos direitos sociais em todas as suas espécies, espécies que são 
esmiuçadas no próximo item da tese e que constituem o pilar crucial 

para o desenvolvimento do constitucionalismo social.  
 

4.2 Das espécies de direitos sociais 
 
Os direitos sociais são divididos em direitos sociais universais 

e direitos sociais coletivos. Os direitos sociais universais são aqueles 

que toda a sociedade tem o direito de acessá-los e cabe ao Estado o 
dever de proporcioná-los. Eles estão descritos no rol do artigo 6º da 
atual constituição. CLEVE (2011, p.240) descreve-os desta forma: 
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(...) Isso ocorre inclusive porque a Constituição Federal 

(LGL\1988\3) em vigor, de alguma maneira, alterou 
significativamente o quadro dos direitos fundamentais, 
especialmente quando em vários dispositivos constitucionais, mas, 

especialmente, no art. 6.º, os nominou reportando-se ao direito à 
(proteção da) saúde, ao direito ao lazer, ao direito à moradia 
(incluído no rol por força da EC 26/2000), ao direito à educação, à 

previdência, entre outros (...) 
 

Esses direitos possuem sua eficácia de forma ilimitada e plena. 
Cada cidadão a partir desses direitos sociais pode expressar sua 
dignidade e cidadania. Eles são universais, portanto, não podem ser 
considerados apenas direitos de qualquer cidadão, mas de todos os 
cidadãos. 

Os direitos sociais coletivos são aqueles que uma determinada 

parcela da sociedade tem os direitos de usufruí-los por pertencer a 
uma determinada categoria, eles estão dispostos nos artigos 5º, 7º a 
11 da atuas constituição. São eles: o direito a reunião, associação, à 
greve, direitos trabalhistas, entre outros. 

Para Cleve (2011, p.240) a teoria por uma dogmática 
emancipatória permite ao cidadão a verdadeira eficácia dos direitos 
sociais dentro de um Estado Democrático de Direito: 

 

(...) Verifica-se, desta maneira, que os direitos fundamentais 
sociais devem ser compreendidos por uma dogmática 
constitucional singular, emancipatória, marcada pelo 

compromisso com a dignidade da pessoa humana e, pois, com a 
plena efetividade dos comandos constitucionais. Ou seja, uma nova 
configuração dos direitos fundamentais, especialmente dos 

apontados como sociais, exige uma renovada abordagem 
doutrinária para dar conta de sua eloqüente significação. 
 

Para isso, os direitos sociais universais são direitos 
prestacionais   obrigatórios e satisfatórios da sociedade cabendo ao 
Estado o dever se incentivar e promove-los. Clevé (2011, p.241) 
explica essa importância em duas categorias: os prestacionais 
originários e os prestacionais derivados: 
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Os direitos fundamentais sociais, é necessário ter clareza quanto a 
isso, são direitos de satisfação progressiva, cuja realização 
encontra-se estreitamente ligada ao PIB (Produto Interno Bruto) 

e, portanto, à riqueza do país. 
No plano da dimensão subjetiva os direitos fundamentais 
desempenham, pelo menos, três funções: - defesa, prestação e não 

discriminação. Ou seja, os direitos fundamentais (i) situam o 
particular em condição de opor-se à atuação do poder público em 

desconformidade com o mandamento constitucional, (ii) exigem 
do poder público a atuação necessária para a realização desses 
direitos, e, por fim, (iii) reclamam que o Estado coloque à 

disposição do particular, de modo igual, sem discriminação (exceto 
aquelas necessárias para bem cumprir o princípio da igualdade), 
os bens e serviços indispensáveis ao seu cumprimento. Então, 

salvo nas hipóteses de ação afirmativa, onde poderá haver uma 
discriminação (temporariamente justificável) que busque atender 

determinadas finalidades constitucionais (proteção de 
determinado gênero ou grupo, por exemplo), a exigência é de que 
os serviços sejam colocados à disposição de todos os brasileiros 

(idéia de universalidade), implicando para o particular o poder de 
reivindicar junto ao Judiciário idêntico tratamento. 
Na Constituição Federal de 1988, inclusive no art. 6.º, encontram-

se direitos prestacionais originários e direitos prestacionais 
derivados. 
 

Portanto, os direitos sociais têm a função de buscar a 
dignidade dos cidadãos e dar a eles não somente o mínimo 
existencial, mas os direitos prestacionais originários e derivados. 

Entre os direitos prestacionais obrigatórios derivados está o 
direito à moradia, art.6º, onde o Estado tem o dever prestacional 
objetivo. Porém, os derivados necessitam de uma regulamentação 
através de políticas públicas assistenciais. Explica Cleve (2011, p.241) 
que: 

 

Os direitos prestacionais derivados, por seu turno, não se realizam, 
inteiramente, sem a prévia regulamentação, ou seja, sem a 
existência de uma política, de um serviço e/ou de uma rubrica 

orçamentária. A maior parte dos direitos sociais reside no sítio dos 
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prestacionais derivados. Todavia, há na Constituição Federal de 

1988 determinados direitos originários como, por exemplo, o 
direito à educação e o de moradia, especialmente no que concerne 
ao ensino fundamental e as políticas públicas habitacionais. Neste 

caso, saliente-se, ainda que não existisse nenhuma lei tratando 
desse propósito, embora ausente previsão orçamentária própria, 
pelo simples fato da própria Constituição Federal (LGL\1988\3) 

afirmar que o acesso ao ensino fundamental e a moradia 
substanciam direitos públicos subjetivos, eles poderão ser 

invocados perante o Poder Judiciário que, por sua vez, ordenará ao 
poder público, as providências cabíveis para sua concretização. 
Afirme-se, mesmo que não existam escolas suficientes ou 

moradias para atender a todos os cidadãos, a autoridade pública 
haverá de providenciar alguma solução para adimplir a obrigação 
correspondente à afirmação do direito. 

 

Assim, a Constituição e as leis ordinárias devem garantir pelo 
menos o mínimo existencial dos cidadãos com respeitos aos direitos 
sociais prestacionais derivados. 

Cleve (2011, p.241) afirma que: 
 

A vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais 
(dimensão objetiva) é suficiente para deles exigir a adoção de 
políticas voltadas para o seu cumprimento (num horizonte de 

tempo, evidentemente). Tais políticas, como se está a sustentar, 
podem ser inclusive exigidas judicialmente. 

Se não é, em princípio, possível reclamar, imediatamente, 
argumentando com a existência definitiva de posição jurídico-
subjetiva positiva de vantagem, os direitos prestacionais ainda não 

regulamentados (moradia, por exemplo), quando não originários, 
é perfeitamente possível a propositura de ação judicial exigente de 
definição de política de prestação por parte do Estado que possa 

atender, em prazo razoável, a imposição constitucional. 
 

Portanto, os direitos sociais prestacionais derivados são 
fundamentais para a construção da cidadania e principalmente, na 
efetivação da dignidade da pessoa humana através de políticas 
públicas assistenciais, para a eficácia das normas constitucionais 
programáticas. O constitucionalismo social tem como base teórica a 
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ideia de que todos os direitos fundamentais e sociais são cruciais 
para a formação do cidadão. A ideia de cidadania e de dignidade 

estão relacionados com a efetivação desses direitos. 
Para PINZANI (2016) os direitos sociais devem ser 

apresentados a sociedade de forma ampla para gerar a efetividade e 
por seguinte a construção da cidadania. Os direitos sociais são uma 

ferramenta de aplicação e garantia de políticas públicas para o 
fortalecimento da cidadania. 

Os direitos sociais geram o dever do Estado de garantir novas 
e continuas políticas públicas de inclusão sócia e por isso, eles 
possibilitam a construção de uma cidadania e de dignidade. 

 
4.3 Do direito à moradia e o mínimo existencial 

 
A questão o direito à moradia é evidenciado desde a 

Antiguidade na Obra de Fustel de Colangens (a cidade Antiga), onde 
o autor fala da necessidade da moradia como condição de cidadania 
dos povos da Grécia (Atena e Esparta). 

Durante a idade média São Tomás de Aquino e Santo 
Agostinho afirmavam que a moradia (o Lar) do indivíduo era 
sagrada. Este direito estava descrito no Deuteronômio da bíblia 
sagrada. 

Na Modernidade, Karl Marx e Friedrich Engels diziam que a 
moradia era um instrumento de dominação burguesa, e que o 
próprio direito era segregado aos trabalhadores que viviam em 

condições precárias de moradia (barracos, cortiços e todo tipo de 
construções precárias). 

No artigo publicado em 1887, no jornal Der Volksstaat (A 
vontade popular) Engels critica a posição de Proudhon em tentar 

resolver a questão de moradia na Alemanha do século XIX, ele 
escreve sua crítica como uma réplica do mesmo, intitulando como: 
“sobre a questão da Moradia”. A moradia passa então a ser 
entendida como um direito fundamental a condição de mínimo 
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existencial da população carente na visão dos marxistas e 
antiproudonistas.  

Na contemporaneidade, o direito a moradia tem como escopo 
a ideia de dignidade da pessoa humana com a declaração universal 
de direitos humanos, publicada pela O.N.U em 1945.No Brasil, a 
questão da moradia começa a ser tutelada a partir de 1930, mas 

apenas como norma do setor privado, dentro do sistema 
habitacional brasileiro. Getúlio Vargas não via a moradia como um 
direito fundamental, apenas como norma civil ligada a propriedade 
privada. 

Foi a partir de 1940, com a crescente urbanização das cidades 
grandes (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte) que surgem as 
primeiras normas de política habitacional. Na década de 50, surgem 

as primeiras unidades habitacionais (antigas COHAB’s) e as 
primeiras leis habitacionais. Na década de 70, o Brasil começou a 
tornar-se um país predominantemente urbano e a legislação de 
proteção a moradia começa a ser debatida e expandida. Cria-se o 
Sistema Nacional Habitacional (SNH). 

 Atualmente, o direito à moradia está consagrado no caput do 
artigo 6º da atual Magna Carta Brasileira. Ele é considerado como 
um direito prestacional derivado, mas, garante o dever do Estado 
em dar ao cidadão, o que a doutrina moderna chama de mínimo 
existencial. Afirma Cleve (2011, p.242) que: 

 

São direitos que produzem, pelo simples reconhecimento 
constitucional, uma eficácia mínima. Produzem, antes de tudo, 
uma eficácia negativa. Por isso constituem parâmetro de 

constitucionalidade, invalidando atos, inclusive normativos, 
posteriores e anteriores à Constituição (por inconstitucionalidade 
ou por revogação) quando contrastantes. Cuida-se aqui, do campo 

da dimensão objetiva. Do pondo de vista subjetivo, são capazes de 
criar situações jurídicas subjetivas negativas de vantagem. O mais 

importante, porém, é verificar a eficácia positiva decorrente da 
disposição constitucional. Ingressemos no campo da dimensão 
subjetiva. Ora, referidos direitos criam, desde logo, também, 
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posições jurídico-subjetivas positivas de vantagem (embora 

limitadas). 
São posições que decorrem da incidência dos direitos em questão, 
mas, igualmente, da irradiação do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. Da confluência dos dois sustenta-se 
a obrigação do Estado consistente no respeito ao mínimo 
existencial (não há dignidade humana sem um mínimo necessário 

para a existência). Ou seja, as prestações do poder público 
decorrente do reconhecimento dos direitos fundamentais poderão 

ser progressivamente incrementadas. 
 

Os direitos sociais, e sobre tudo o direito à moradia não são 
apenas para garantir o mínimo existencial, mas dentro de uma 
perspectiva cidadão e humanitária, para possibilitar o máximo 
possível de dignidade ao cidadão. Explica Cleve (2011, p. 243) que: 

 

Os direitos sociais não têm a finalidade de dar ao brasileiro, 
apenas, o mínimo. Ao contrário, eles reclamam um horizonte 

eficácia progressivamente mais vasto, dependendo isso apenas do 
comprometimento da sociedade e do governo e da riqueza 
produzida pelo país. Aponta, a Constituição Federal de 1988, 

portanto, para a idéia de máximo, mas de máximo possível (o 
problema da possibilidade). O conceito do mínimo existencial, do 
mínimo necessário e indispensável, do mínimo último, aponta 

para uma obrigação mínima do poder público, desde logo 
sindicável, tudo para evitar que o ser humano perca sua condição 

de humanidade, possibilidade sempre presente quando o cidadão, 
por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de 
lazer, de assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua 

vontade, vê destruída sua autonomia, resultando num ente 
perdido no cipoal das contingências, que fica à mercê das forças 
terríveis do destino. Os direitos sociais, o princípio da dignidade 

humana, o princípio da sociabilidade (dedutível da Constituição 
Federal de 1988 que quer erigir um Estado democrático de direito) 

autorizam a compreensão do mínimo existencial como obrigação 
estatal a cumprir e, pois, como responsabilidade dos poderes 
públicos. 
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Portanto, o direito à moradia é um exemplo da importância 
dos direitos sociais como prestadores de políticas públicas 

assistenciais e garantidores de mínimo existencial e de dignidade 
humana. 

O mínimo existencial está presente dentro da perspectiva do 
direito à moradia a partir da ideia que toda moradia para ser digna 

deve conter um mínimo de qualidade de vida, de higiene e de 
conforto. 

Para Rangel e Silva (2009, p.65) afirma que: 
 
O direito à moradia é um direito complexo, rico em atribuições, 
que vai além do direito de ter uma casa própria, embora este seja 

um complemento indispensável para a efetivação desse direito. 
Não possui apenas a conotação de habitação, mas envolve 
diretamente a qualidade de vida, dotada de condições adequadas 

de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a 
privacidade familiar. Em suma, requer uma habitação digna e 

adequada. Uma pessoa não pode ser privada de uma moradia nem 
impedida de conseguir uma, cabendo ao Estado promover tanto a 
defesa desse direito quanto a sua garantia e efetivação em relação 

àqueles que não a têm. O direito de ter uma moradia digna tem o 
mesmo grau de importância dos direitos à vida e à saúde, pois se 
completam e se refletem diretamente na personalidade dos atores 

sociais, abrangendo a esfera moral e material certamente não se 
pode conceber dignidade em um ser humano vagando nas ruas 

sem moradia digna. 
 

A moradia é o instrumento para alcançar a dignidade humana 

patrimonial e sobre tudo, a partir da garantia do mínimo existencial. 
Todo cidadão tem o direito de possuir uma “Casa Própria” como 
uma garantia dos direitos a vida, a saúde, a dignidade, para 
preservar sua intimidade pessoal e a sua privacidade familiar. A 

moradia é o alicerce da dignidade humana, todo homem é “rei de 
seu próprio castelo” assim dizia declaração de direitos de 1215, a tão 
conhecida Magna Carta do Rei João “o sem-terra” de 1215. 

Para Fachin (apud ALVES, 2006, p. 24) a moradia é o 
instrumento mais do que necessário para a concretização do 
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patrimônio mínimo. Essa teoria (do Estatuto do patrimônio 
mínimo) e definida como: 

 

(...) uma teoria de caráter despatrimonialista e despersonalizada, 
o novo ireito civil, em contraste à perspectiva liberal vivenciada 
anteriormente pelo Código Civil de 1916, quando, nas relações 

jurídicas privadas, regiam-se na conjuntura de uma ordem 
patrimonialista, consubstanciada prioritariamente na proteção à 

propriedade. O cerne da teoria do Estatuto do Patrimônio Mínimo 
é construído a partir do pressuposto básico de que todos devem ter 
um patrimônio mínimo como parcela essencial. Esse patrimônio 

deve ser protegido contra a influência e a intervenção de quem 
quer que seja, porque afetada para o atendimento das necessidades 
básicas da pessoa humana. Com isso, funcionaliza-se o patrimônio 

(ou ao menos parte dele), colocando-o como meio de alcance de 
dignidade de seu titular.  

 

O direito à moradia assume o papel de garantidor do mínimo 
existencial a dignidade humana. Ela torna-se instrumento da 
existência digna do ser humano. O direito à moradia e outros 
direitos compõem o mínimo existencial (saúde, educação 
fundamental e alimentação, lazer, bem estar), entre outros direitos 
sociais, por serem direitos mínimos, imprescindíveis a uma vida 
digna, não devem se submeter à “reserva do possível1”, mas sim, a 
teoria da supremacia da dignidade humana. Deve-se levar em 
consideração a deficiência das políticas e dos serviços públicos 
colocados à disposição da população brasileira. 

Os constitucionalistas atuais, veem o direito à moradia como 
um direito tanto fundamental social quanto um direito humano. 
Essa nova corrente teórica do constitucionalismo social advém da 
preocupação de transformar os direitos sociais em instrumentos de 

cidadania e dignidade da pessoa humana. 

                                            
1 A reserva do possível é entendida pela doutrina e jurisprudência germânicas no sentido de que o 
reconhecimento dos direitos sociais depende da disponibilidade dos respectivos recursos públicos 

necessários à satisfação de prestações materiais que constituem seu objeto (saúde, moradia, educação, 

assistência, etc.). Portanto, a efetivação dos direitos sociais fundamentais encontraria limite e 
dependência na disponibilidade dos recursos orçamentários 
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Nas Palavras de Ingo Wolfgang Sarlet (2003): 
 

O temo “direitos fundamentais” aplica-se para aqueles direitos da 
pessoa humana reconhecidos e positivados na esfera   do direito 
constitucional de determinado Estado, ao passo que a expressão 

“direitos humanos guarda relação com os documentos 
internacionais. O direito a moradia é tanto uma garantia 

constitucional dentro da propriedade, como um direito humano 
devido a condição humana. 
 

Para Milagres (2011, p.65) o direito de moradia proporciona o 
mínimo de condição digna para o ser humano, sua efetivação 
possibilita a existência mínima da essência do Ser humano. Ele, 
afirma: “O homem é o senhor de sua moradia”. 

A nova corrente teórica do constitucionalismo social 

preocupa-se em definir o papel do Estado na efetivação desses 
direitos para a busca da cidadania plena. O Estado passa a ser o 
responsável pela construção da cidadania e da dignidade da pessoa 
humana efetivando o mínimo existencial possível. 

A moradia como direito fundamental gera a ideia de que todo 
ser humano possui dignidade com acesso a sua moradia. O “Lar” é 
verdadeiramente o direito fundamental de acesso a cidadania e 
dignidade. A dignidade e a cidadania na teoria constitucionalista 
social passam a ser os pilares do pensamento jurídico e da garantia 
dos direitos inerente ao homem médio. 

Para Pagani (2009, p.125) o direito à moradia trata-se de uma 

possibilidade jurídica de efetivação ao mínimo existencial dado pelo 
poder público a todo cidadão. O direito à moradia tem sua 
efetividade dentro das políticas públicas habitacionais e pelos 
programas habitacionais. 

O direito à moradia é então, reconhecido como um direito 
fundamental a existência humana necessária a dignidade humana, 
tais como: a saúde, a alimentação, o vestuário e outros. É um direito 
universal, indivisível, imprescritível e inalienável inter-relacionado 
a condição humana.  
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4.4 O direito à moradia e a função social da propriedade  

 
Durante muito tempo e devido as transformações da 

sociedade, o conceito de propriedade tem sofrido profundas 
alterações, assim como a compreensão dos homens em relação ao 

poder que exerciam sobre as coisas também foi alterado. 
Antigamente a propriedade era compreendida em âmbito 

estritamente individual, tendo seu proprietário liberdade absoluta 
para fazer o que desejasse com os seus bens, ou seja, tinha poder 
ilimitado no que se referia ao uso e gozo da propriedade, direito esse 
exercido sem preocupação ou interesse social e coletivo. 

Assim, a relação entre o bem e o proprietário deixou de ser 

vista como absoluta passando a ser vista como uma relação entre 
um indivíduo e a sociedade, onde proprietário tem a obrigação de 
usar seu bem sem desrespeitar os direitos tidos como coletivos. Cria-
se, então, a construção da teoria da função social da propriedade. 

Nesse sentido, a humanidade, a propriedade, para ser 
juridicamente protegida, deve cumprir uma função social. A partir 
desse contexto, Carlos Roberto Gonçalves (2006, p. 206) constrói 
outro conceito de propriedade: 

 

[...] o conceito de propriedade, embora não aberto, há de ser 
necessariamente dinâmico. Deve-se reconhecer, nesse passo, que 
a garantia constitucional da propriedade está submetida a um 

imenso processo de relativização, sendo interpretada, 
fundamentalmente, de acordo com parâmetros fixados pela 
legislação ordinária.” 

 

Com essa nova visão, a propriedade deixa de ser um direito 
absoluto, ilimitado e perpétuo que tinha como base o direito de 
“usar, fruir e abusar da coisa” e passa a sofrer restrições para que 

seu uso favoreça a comunidade na qual se insere e deve ser exercido 
de forma consciente. E foi neste sentido que as Constituições 
Federais passaram a proteger a propriedade. 



Marcio Fernando Moreira Miranda | 67 
 

Com a Constituição Federal de 1934, inicia-se um novo 
conceito de propriedade, por previsão do seu artigo 113, o direito de 

propriedade não poderia ser exercido contra o interesse coletivo, já 
que passou a ser compreendida, também, sob um aspecto social. 

Esta compreensão sobre o princípio da função social trazido 
pela Constituição de 1934, foi mantido nas Constituições de 1937 e 

1946, onde esta trouxe, esculpido dentre os seus direitos individuais, 
o direito à propriedade, além do social. 

A Constituição Federal de 1967 realçou o tema da “função 
social da propriedade”, conservado, inclusive, na Emenda 
Constitucional de 1969, na qual o direito de propriedade 
permaneceu sob os dois aspectos, os quais sejam: individual e social. 

Na Carta Magna, o direito à propriedade foi garantido 

enquanto direito fundamental, em seu artigo 5º, inciso XXII, sendo 
um direito inviolável e essencial ao ser humano, lançado ao lado de 
outros direitos, como a vida, a liberdade, a saúde, etc. E, também, 
foi atribuído ao direito de propriedade, o interesse social, vez que no 
mesmo artigo, inciso XXIII preleciona o seguinte: “a propriedade 
atenderá a sua função social”, ficando, portanto, condicionada à 
efetividade de sua função social. 

Assim, no que tange à propriedade urbana e ao direito de 
moradia, esta também deve cumprir sua função social. A 
Constituição Federal de 1988, regulamenta tal dever em seu artigo 
182, determinando que o Município, através do Plano Diretor, é 
quem estabelece critérios para aplicação da função social da 

propriedade urbana, ordenando a cidade de forma a garantir o bem-
estar dos seus habitantes e seu desenvolvimento. 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.[...] 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. [...]. 
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O Brasil, inserido neste contexto, com o intuito de fazer com 

que as propriedades cumpram a sua função social, criou-se o 
Ministério das Cidades; os governos municipais têm se empenhado 
na implantação de projetos de regularização fundiária, na 
elaboração de planos diretores, podendo ter, para tanto, fontes de 
financiamento destas políticas públicas. E, no ano de 2001, sobreveio 
o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, que trouxe uma série de 
instrumentos jurídicos para serem utilizados na gestão das cidades. 
A irregularidade urbana, que ao longo do tempo foi tratada como 
problema individual, passa a ser enfrentada como política pública a 
ser tutelada pelo Estado. 

O direito de moradia, portanto, passa a ser o instrumento de 

acesso a dignidade da pessoa humana, onde para a propriedade 
cumprir sua função social.  

 
4.5 A utilidade do direito à moradia e sua função social: O 
Endereço Social 

 
Prevista na Constituição Federal do Brasil como direito 

fundamental no art. 5º, inciso XXII, com disposições preliminares 

no Código Cível de 2002 a partir do art. Art. 1.228,17 a propriedade 
nasce de modo inevitável das correlações da vida humana em 
coletivo. Desde as primeiras sociedades chegando ao presente é um 
dos conceitos sociais mais relevantes. A Constituição federal de 1988 

busca delimitar uma nova ordem econômica e social, observando a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da 
livre inciativa, a cidadania, o combate ás desigualdades sociais e a 
erradicação da pobreza, entre outros princípios e objetivos, esta 
pauta, avança na realização da justiça social. Destarte, o direito à 
propriedade está previsto no art. 5º da Constituição, na sequência 
dos incisos, prevê a característica imperiosa da propriedade, a 
função social e traz previsão legal de ser privado da posse ou até 
mesmo de desapropria-la. 
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A função social da propriedade passa pelo dilema de acesso 
digno à moradia, essa função gerar outra teoria: A teoria do 

Endereço Social. A propriedade pode ser sobre um bem móvel ou 
imóvel. A moradia é, em regra um bem imóvel, assim ter uma 
moradia significa ter uma propriedade imóvel. Assim, desde o 
surgimento da propriedade da moradia, ela se relaciona com a 

fixação do indivíduo em um local facilitando a manutenção da vida, 
possibilitando proteção ao homem. Nasce assim, a teoria do 
Endereço Social, onde o morador passa a ter sua identidade social, 
o “Lugar para viver”. O termo moradia deve vir acompanhado do 
conceito de dignidade, não basta ter um local para habitar, é 
necessário que este lugar possua condições mínimas que respeitem 
a dignidade da pessoa humana, a moradia adequada deve assegurar 

as necessidades naturais e sociais dos seus habitantes, assim é 
essencial que se tenha uma moradia que projeta e respeite a vida 
humana digna que nela habitar. 

O Endereço Social tem esse papel de dignificação do Ser 
humano. É a essência da dignidade e da função social da 
propriedade, a ideia de “Nosso Lar”. Neste sentido Sarlet2, sustenta: 

 
Tendo em conta que no caso do direito à moradia a intima e 

indissociável vinculação com a dignidade da pessoa humana 
resulta inequívoca, pelo menos no âmbito daquilo que se tem 

designado de um direito as condições materiais mínimas para uma 
existência digna, parece-nos dispensável dadas as proporções 
deste estudo, avançar ainda mais na sua fundamentação. Aliás, 

provavelmente é o direito à moradia – bem mais que o direito à 
propriedade – que melhor se ajusta a conhecida frase de Hegel, ao 
sustentar – numa tradução livre– que a propriedade constitui 

(também) o espaço de liberdade da pessoa (Sphare ihrer Freiheit). 
Com efeito sem um lugar adequado para proteger-se a si próprio 

e a sua família contra as intempéries, sem um local para gozar de 
sua intimidade e privacidade, enfim, de um espaço essencial para 

                                            
2 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental à moradia na constituição: Algumas anotações a 

respeito de seu contexto, conteúdo e possível eficácia. Revista de direito e democracia. Canoas, v.4, 
n.2, p. 327 – 383, 2003. p. 345. 
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viver com o mínimo de saúde e bem estar, certamente a pessoa 

não terá assegurada a sua dignidade, aliás, por vezes não terá 
sequer assegurado o direito à própria existência física, o direito à 
vida. 

 

O direito à moradia possibilita a identidade social de cada ser 
humano. Morar é um fato necessário para a adequada relação do ser 
humano com a sociedade, não apenas com seus pares, mas também 
com a estrutura de existência social, pois estar ligada a toda sua 
complexidade humana e social histórica. Tornando possível a 
existência plena do indivíduo, o que é essencial tanto para 
sobrevivência do Estado Moderno organizado, quanto para a do 
indivíduo que dela faz parte. Assim, a moradia é uma forma de 
existência mutua das pessoas, que possibilita as mais diversas 

formas de conviver, afetando diretamente a dignidade e estrutura 

básica da sociedade. 
 

4.6 O direito à moradia e o SNH (Sistema Nacional de 
Habitação): uma porta para a dignidade humana?  

 
O direito à moradia passa a ser visto como uma política 

pública de Estado, a partir da implementação do SNH (Sistema 
Nacional de Habitação), que foi constituído através de medidas 
tomadas pelo Estado para se criar um sistema financeiro 
habitacional, buscando proporcionar meios de se permitir a 

aquisição da habitação própria, a partir da criação do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), por meio do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), criado através da Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 
1964. 

Todavia, mesmo tendo representado uma medida ousada o 
SFH/BNH beneficiava principalmente a economia, em especial ao 

setor da construção civil e, por mais que tenha produzido milhares 
de unidades habitacionais, tratou a habitação como mercadoria sem 
atender aqueles que mais necessitavam, ou seja, a população de 



Marcio Fernando Moreira Miranda | 71 
 

baixa renda. Para Santos & Ferreira (2015, p.441) o direito a moradia 
era defendida apenas como um critério econômico e não social: 

 

É de observar-se que, não obstante o direito à moradia estar 
perante o próprio sistema financeiro adotado, a atuação do poder 
público e as limitações impostas sob forte influência do dirigismo 

contratual retiraram a natureza e o fim precípuo desse sistema e 
dos próprios contratos habitacionais, que visavam a estimular a 

compra e garantir o teto para cada família. Dessa forma, o direito 
à moradia passou a ser tratado, a nosso ver, como um problema 
secundário, tornando-se, pelas atividades e medidas 

governamentais, interesse exclusivamente econômico, em prejuízo 
da função social desses contratos e, sobretudo, em manifesta 
desproteção e desestímulo gradativo do Estado ao direito à 

moradia. 
 

O direito à moradia dentro do SNH e do SFH/BNH era uma 
tentativa frustrada do governo para a efetivação de políticas públicas 
de moradia. Em 1986, é criado o BNH-MDU (Banco Nacional de 
Habitação- Ministério de Desenvolvimento Urbano), o BNH já 
existia como instituição financeira ligada a Caixa Econômica Federal 
(CEF), entretanto, com a criação do MDU, a Política Nacional de 
Habitação (PNH) passa a ser implementada como programa social. 

Sobre a política habitacional implementada naquela época, 
afirmam Rolink e Nakano (2009, p.04), que: 

 
Dos 4,5 milhões de moradias erguidas com financiamentos do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) entre 1964 e 1986, apenas 
33% se destinaram à população de baixa renda, sempre em 
conjuntos localizados nas periferias urbanas, em áreas onde a terra 

era barata por não haver acesso a infraestruturas de saneamento 
básico e transporte coletivo nem equipamentos comunitários de 

educação, saúde, lazer e cultura, e não apresentar oferta de 
empregos. Enfim, por não ser cidade 
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A ideia era destinar recursos do Banco Nacional da Habitação3 
para a construção de 4,5 milhões de casas populares (Programa 

COHAB- Conjuntos habitacionais populares). 
Nos anos de 2005 a 2009 o governo federal criou diversas 

formas de financiamento da Casa própria, através de leis de 
natureza habitacional, conforme explica Santos e Ferreira (2015, 

p.447): 
 
Dentre as leis que incidem sobre a questão da moradia no Brasil 
pode-se citar, ainda, a Lei n° 11.124, de 16 de junho de 2005, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
– SNHIS, cujo sistema deve buscar a promoção da inclusão social 
de populações de baixa renda através do acesso à moradia digna e 

sustentável. 
Há que referir-se, também, a Lei n° 11.481, de 31 de maio de 2007, 

que prevê medidas voltadas à regularização fundiária de interesse 
social em imóveis da União. 
E, por fim, a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre 

o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, em 
especial através da legitimação da posse. 

 

Assim, a partir da Lei 11.977 de 7 de julho de 2009 ficara criado 
o Programa Minha Casa, Minha Vida que busca efetivar o direito à 
moradia como instrumento de dignidade da pessoa humana. Seria 
possível que esse novo programa habitacional e política de Estado 
proporcionaria a dignidade aos seus beneficiários? Essa resposta e 

outras serão temas a serem tratadas em capítulos seguintes. 
 

                                            
3 Estudos sobre o BNH apontam que durante sua existência foram financiadas aproximadamente 4,5 

milhões de moradias, ¼ de toda a produção, incluindo a produção informal. Os dados gerais do 

Programa Minha Casa Minha Vida em meados de 2014 davam conta de 3,5 milhões de unidades 
contratadas, 1,7 milhões entregues. 



 
 
 

5 
 

Da dignidade da pessoa humana 

 
 

O quarto capítulo da tese enfatiza o valor da dignidade da 
pessoa humana como super-princípio constitucional, garantidor da 
existência humana, dentro de uma ótica humanista e humanitária. 
A dignidade é o valor que condiciona a verdadeira existência 

humana. O homem é ser digno quando possui o exercício desse valor 
que o torna um ser digno. O capitulo em questão conceitua a 
dignidade humana, em princípio, logo após faz uma breve evolução 
histórica desse valor supremo e por fim, faz uma análise desse 
instituto durante a passagem da segunda guerra mundial e seu 
papel dentro da criação dos direitos humanos e humanitários na 
conjuntura internacional e o mesmo como fundamento 
constitucional. 

 
5.1 Conceito de dignidade da Pessoa Humana 

 
A dignidade da pessoa humana se apresenta como um 

conceito formado por dois valores jurídicos: o primeiro é a da pessoa 
humana e o segundo; é o da dignidade;  

O primeiro valor jurídico de pessoa humana nasce na 

concepção de Kant que mostra o homem, como ser racional, existe 
como fim em si, e não simplesmente como meio, enquanto os seres, 
desprovidos de razão, têm um valor relativo e condicionado, o de 
meios, eis por que se lhes chamam coisas;   

Para Kant (2001, p.34), o ser humano é um ser racional, Ele 
afirma que: 
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ao contrário, os seres racionais são chamados de pessoas, porque 
sua natureza já os designa como fim em si, ou seja, como algo que 
não pode ser empregado simplesmente como meio e que, por 

conseguinte, limita na mesma proporção o nosso arbítrio, por ser 
um objeto de respeito. 
 

A ideia de pessoa humana está ligada a teoria da existência 
humana como um “Ser racional”. Portanto, nasce o valor do 
imperativo prático de Kant (2001, p.34), que: 

 
Age de tal sorte que consideres a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 
como fim e nunca simplesmente como meio. Assim, seres racionais 
estão submetidos à lei segundo a qual cada um deles jamais se trate 

a si mesmo ou aos outros simplesmente como meio, mas sempre 
e simultaneamente como fins em si. 

 

O ser humano é para si um fim em si mesmo. Por que o 
homem não é uma coisa, ele é por si só um ser em si mesmo. É esse 
o imperativo prático do ser humano na teoria de Kant. Isso, em 
suma, quer dizer que só o ser humano, o ser racional, é pessoa. Todo 
ser humano, sem distinção, é pessoa, ou seja, um ser espiritual, que 
é, ao mesmo tempo, fonte e imputação de todos os valores. 
Consciência e vivência de si próprio, todo ser humano se reproduz 
no outro como seu correspondente e reflexo de sua espiritual idade, 
razão por que desconsiderar uma pessoa significa em última análise 

desconsiderar a si próprio. 
Nisso, manifesta-se a ideia de dignidade humana, pois o 

homem é um ser racional que não obedece à outra lei senão àquela 
que ele mesmo, ao mesmo tempo, institui, no dizer de Kant. 

A conceituação de dignidade é realizada a partir da ideia de 
que no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Aquilo 
que tem um preço pode muito bem ser substituído por qualquer 
outra coisa equivalente. Daí a ideia de valor relativo, de valor 
condicionado, porque existe simplesmente como meio, o que se 
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relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem e tem 
um preço de mercado, enquanto aquilo que não é um valor relativo, 

e é superior a qualquer preço, é um valor interno e não admite 
substituto equivalente, é uma dignidade, é o que tem uma dignidade.  

Correlacionados assim os conceitos, vê-se que a dignidade é 
atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único ser que 

compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que não 
admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e se 
confunde com a própria natureza do ser humano. 

A dignidade da pessoa humana passa a ter conotação de valor 
supremo, a partir da valoração do ser humano como agente do 
direito. Assim, a dignidade da pessoa humana é nas palavras de 
Canotilho (2001, p.13): “Um valor supremo que atrai o conteúdo de 

todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. 
Concebido como referência constitucional unificadora de todos os 
direitos fundamentais.” 

Para Vital Moreira apud Canotilho (2001), a dignidade da 
pessoa humana está consignada a uma densificação valorativa, 
assim explica o mesmo: 

 
O conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma 

densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido 
normativo-constitucional e não qualquer idéia apriorística do 

homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à 
defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos 
de direitos sociais, ou invocá-Ia para construir 'teoria do núcleo da 

personalidade' individual, ignorando-a quando se trate de direitos 
econômicos, sociais e culturais.  
 

A densificação está traduzida na teoria do constitucionalismo 
social, onde só é possível mensurar a dignidade a partir de dados 
estatísticos coletados e documentos analisados para se perceber qual 
a “real” amplitude da efetivação das políticas públicas e do acesso a 
cidadania e a dignidade.   
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A dignidade da pessoa humana tem sua natureza advinda de 
diversos valores, sendo espirituais, intelectuais, sociais e morais. 

Nas palavras de Silva (2002, p.93): 
 

Para bem definir a natureza da dignidade humana, há que se 
considerar que a palavra dignidade é empregada em diversos 
contextos com sentidos qualificados. Fala-se em dignidade 

espiritual, dignidade intelectual, dignidade social e dignidade 
moral. O princípio da dignidade da pessoa é o "que prescreve que 

os homens devem ser tratados segundo suas decisões, intenções 
ou manifestações de consentimento. 
 

A dignidade da pessoa humana é concebida como o valor 
supremo do Estado Democrático de Direito, pois o ser humano é o 
objeto da democracia e do direito. Nas palavras de Peres (1993) a 

dignidade da pessoa humana é o valor que nos separa da condição 
de bestas, assim diz o mesmo: 

 
É inconcebível afirmar - como fazia Santo Tomás de Aquino para 

justificar a pena de morte - que o homem ao delinquir se aparta da 
ordem da razão, e portanto decai da dignidade humana e se 
rebaixa em certo modo à condição de bestas 

 

O ser humano é um ser racional, provido de vontade e de 
razão, portanto a dignidade é o que distingue a todo ser humano da 
condição de bestas. Por que é a dignidade que acompanha o homem 
até sua morte, por ser ela, a essência da natureza humana, e é ela 

que não admite nenhuma discriminação do ser humano e assim, 
estará assegurando ao indivíduo que não seja humilhado, 
discriminado, perseguido ou depreciado. 

Para Leonardo Boff apud Oliveira (2005) quando se viola a 

dignidade, viola a condição de ser humano: 
 
Nada mais violento que impedir o ser humano de se relacionar 
com a natureza, com seus semelhantes, com os mais próximos e 

queridos, consigo mesmo e com Deus. Significa reduzi-lo a um 
objeto inanimado e morto. Pela participação, ele se torna 
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responsável pelo outro e “con-cria” continuamente o mundo, como 

um jogo de relações, como permanente dialogação. 
 

A dignidade é o valor que “con-cria” o homem no mundo, é o 
valor que torna possível a existência humana. Sarlet (2002, p.23) diz 
que a dignidade da pessoa humana é uma condição humana, uma 
preexistência do valor humano: 

 
A dignidade da pessoa humana não é uma criação constitucional, 
pois ela é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda 

experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana. A 
dignidade não pode ser renunciada ou alienada, de tal sorte que 
não se pode falar na pretensão de uma pessoa de que lhe seja 

concedida dignidade, posto que o atributo lhe é inerente dada a 
própria condição humana. 
 

Para Piovisan (2003, p.46) ao discorrer sobre o processo de 
universalização dos direitos humanos, a mesma, esclarece que a 
formação de um sistema internacional, composto por tratados, é 
constituída na acolhida da dignidade da pessoa humana como valor 
que concretiza o universo de direitos. A dignidade é uma condição 
do ser humano: 

 
(...) todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo 

incondicionada, não dependendo de qualquer outro critério, senão 
ser humano. O valor da dignidade humana se projeta, assim, por 

todo o sistema internacional de proteção. Todos os tratados 
internacionais, ainda que assumam a roupagem do Positivismo 
Jurídico, incorporam o valor da dignidade humana. 

 

A dignidade humana é o super valor fundamental para a 
existência do “Ser Humano”, é este valor que o diferencia do resto 
dos animais e o coloca como “Ser” único de fraternidade humana. 

Assim, tem-se a teoria da supervalorização da dignidade da 

pessoa humana que corrobora com a teoria do constitucionalismo 
social. Essas duas teorias são fundamentais para cria-se uma nova 
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teoria: A teoria da Dignificação Humana através dos valores sociais 
e do direito à moradia. 

Essa nova teoria está fulcrada  nas ideias de dignidade 
humana e nos valores sócias do constitucionalismo social. Poderia o 
homem ser igual a outro?  

Nas palavras da Ministra Carmem Lúcia, (2004, p.74) sim 

poderia, desde que todos tivessem o direito de moradia e de: 
 
Gente é tudo igual. Tudo igual. Mesmo tendo cada um à sua 
diferença. Gente não muda. Muda o invólucro. O miolo, igual. 

Gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas. Que cada 
qual vive a seu modo. Lida com as agonias de um jeito único, só 
seu. Mas o sofrimento é sofrido igual. A alegria sente-se igual.  

 

A falta de dignidade possibilita a identificação do ser humano 
como instrumento ou uma coisa, pois viola uma característica 
própria e determinante da própria raça humana: a sua condição de 
ser humano. Todo ato que promova o sequestro da dignidade 
humana, atinge a essência da condição humana, promove a 
destruição do ser humano e fere também o princípio da igualdade, 
porque é inconcebível a existência de maior dignidade em uns do 
que em outros. 

 
5.1.1 Evolução histórica da dignidade humana 

 
A dignidade humana nem sempre possuiu este conceito; sua 

compreensão teve início com a formação do próprio homem, da 
razão humana, da liberdade, do bem e da ética como valores 
humanos, no entanto, foi modificada diversas vezes. Durante a 
Antiguidade é que se iniciou a criação da ideia de dignidade, sem, 

entretanto, haver o entendimento e a utilização imediata do termo. 
O mito foi à primeira forma do saber, devido a sua função didática 
da realidade e o fato de ensinar ao homem o seu lugar e os limites 
das suas ações (vide o mito de Ícaro). A importância de se apresentar 
valores desta forma é o fato de a sabedoria adquirir concepção 
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própria da natureza e, portanto, fazer apelo a uma vontade que se 
mantém no terreno daquelas que se consideram exigências 

essenciais da vida, acima das flutuações do arbítrio individual. Por 
conseguinte, a religião é a forma mais antiga de expressão cultural 
de valores, normas do agir humano. O mito e a crença são as formas 
mais antigas da consciência moral; sem dúvida representam o 

caminho mais seguro encontrado pela sociedade para fundamentar 
em uma instância superior a normatividade imanente à ação 
humana e assegurar assim, com a garantia de um poder legislador 
revestida do prestígio do sagrado, da objetividade e da força 
imperativa das normas. 

Assim, no pensamento clássico a dignitas relaciona-se com a 
posição social ocupada e o reconhecimento dos demais, a partir de 

uma nova fase do pensamento grego, a dignidade era tida como 
qualidade inerente ao homem. O homem era possuidor de direitos 
inatos comuns a todos apesar da existência de diferenças de cunho 
particular e social. 

O uso da capacidade racional e de sua formação permite ao 
homem o domínio sobre si mesmo independentemente de classe, de 
seus talentos ou de sua riqueza pessoal. Portanto, é a utilização do 
saber através de uma disciplina racional que possibilita ao mesmo, 
uma vida cheia de dignidade a este ser que possui o status derivado 
da própria dignidade: o de “SER” humano. Desta maneira, através 
de seus questionamentos os filósofos gregos buscavam encontrar a 
essência humana: a ideia do bem, da ética, da igualdade e da 

liberdade do próprio ser humano; chegaram, por diversas vezes, aos 
fundamentos da ideia de dignidade humana. A essas ideias 
encontram-se respostas de que o homem é um ser único, e, 
portanto, com igualdade de direitos, cuja essência não se encontra 

no corpo, mas, sim, na alma. 
Para Comparato (2003, p.12) a dignidade se encontra nas 

palavras da Bíblia que: 
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Há na Bíblia diversos trechos que tratam das semelhanças de Deus 

com o homem bem como da posição preeminente ocupada por este 
na criação. Com isso, o cristianismo extraiu, por consequência, a 
premissa de que o ser humano é dotado de um valor próprio não 

podendo ser reduzido a mero objeto. São Tomás de Aquino 
afirmava que a dignidade fundamentava-se tanto no fato do 
homem ser a imagem e semelhança do Criador, como em sua 

capacidade de autodeterminação que é inerente à natureza 
humana, de tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser 

humano, livre por natureza existe em função da sua própria 
vontade. 
 

A dignidade da pessoa humana após a era grega passa a se 
apresentar no pensamento cristão-romano nas palavras de Cícero 
em que o destaque no pensamento estoico para a compreensão da 

dignidade em um sentido mais amplo e da dotação em sentido 
igualitário da dignidade em todos os seres humanos. E é sob a luz 
dos pensamentos estoico e cristão que na Idade Média Santo Tomás 
de Aquino e Santo Agostinho referem-se de forma expressa ao 
termo dignitas humana, pela primeira vez. 

Nos séculos XVII e XVIII, quando predominava o pensamento 
jus naturalista, a dignidade era vista como direito natural a partir da 
premissa da igualdade de todos os homens em dignidade e 
liberdade. A concepção Kantiana, vinculada a uma compreensão da 
dignidade como qualidade insubstituível da pessoa humana é a mais 
expressiva do período, como repúdio de considerações acerca do ser 
humano que o reduzissem a objeto ou coisa. Kant traça uma 

distinção entre as coisas no mundo que têm preço e as que, em 
contraposição, têm dignidade e vale-se do entendimento de que tudo 
aquilo que está acima de qualquer preço e sem possibilidade de 
substituição é dotado de dignidade. Dizia Cícero: “Tudo que é digno 

não permite valoração ou substituição”. 
Outro marco importante foi o advento da Declaração dos 

Direitos do Homem e do cidadão, em fins do século XVIII, que foi 
fundamental na libertação do ser humano de qualquer tutela estatal 
e tinha por objetivo a queda dos abusos estatais. Os direitos do 
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Homem eram considerados inalienáveis, irredutíveis e 
irrenunciáveis, inclusive de outras leis ou direitos. Assim, foram 

concebidos como inerentes à condição humana e o Homem passava 
a ser o único soberano em questões de lei, da mesma forma como o 
povo era proclamado como o único soberano em questões de 
governo. A declaração significou o prenúncio de que se tinha 

atingido a maturidade, nas palavras de Hannah Arendt (1990) em 
“As Origens do Totalitarismo”, a filósofa alemã faz uma descrição do 
período que antecede a Primeira Guerra Mundial e dos que se 
seguem ao fim do período bélico.  Arendt explora o que ela chama 
de “nação de minoria” e faz uma análise histórica que passa pela 
explicação da consumação da transformação do Estado de 
instrumento da lei para instrumento da nação. Arendt faz uma nova 

reflexão sob um novo ponto de vista em que menciona a situação 
dos sobreviventes dos campos de extermínio nazistas, dos 
refugiados e apátridas que foram tratados como animais pelo 
regime de Hitler. E este é um dos aspectos para se fazer a uma 
relação entre a perda da dignidade por tantos seres humanos 
subjugados às condições mais degradantes de sobrevivência. 

Na esteira do pensamento, e seguindo a proposta de Maihofer, 
Perez Luño (2005) propõe uma dimensão intersubjetiva ou social da 
dignidade. Assim, de acordo com o autor, ao invés de se levar em 
conta apenas o homem em sua esfera individual, a noção de 
dignidade deve ser construída, também, a partir da relação do 
indivíduo com os demais (o ser humano como outros seres 

humanos). Essa dimensão é de vital importância para medir o 
sentido e alcance dos direitos fundamentais que encontram na 
dignidade seu princípio fundamentador. 

A esse pensamento dar-se a criação da teoria da erradicação 

dos direitos fundamentais como instrumentos de acesso a cidadania 
e a dignidade. Os teóricos constitucionalistas sociais afirmam que a 
dignidade humana só pode ser alcançada através da efetivação dos 
direitos sociais e em suma, através da aquisição do mínimo 
existencial (moradia, saúde, educação, saneamento básico, lazer, 
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alimentação, transporte, auxilio a maternidade e aos desamparados 
e ao trabalho). 

Se ocorrer a garantia efetiva destes direitos, irá permitir a 
paridade desses valores entre as pessoas gerando uma liberdade 
moral que lhes confere dignidade, esta deve ser vista em um caráter 
mais instrumental ou relacional do que ontológico. A igual dignidade 

não se restringe apenas à autonomia individual, mas relaciona-se 
profundamente com a necessidade de se promover as condições 
necessárias para uma contribuição ativa de todos na comunidade 
por meio do reconhecimento e proteção dos direitos e liberdades do 
homem. 

A teoria do constitucionalismo social evidencia essa ideia da 
dignidade humana sob aspecto social irradiando seus efeitos a toda 

a sociedade e portanto, gerando a cidadania efetiva através da 
dignidade humana. 

 
5.2 A Segunda Guerra Mundial e a dignidade humana 

 
A Segunda Guerra Mundial foi o marco das atrocidades contra 

a raça humana em nome de uma “superioridade ariana”. A própria 
Hannah Arendt faz seus relatos em sua obra supracitada1. 

O resgate da dignidade como valor inerente à condição 
humana, com tratamento de garantia de direito ocorre com a 
Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948. O desfecho da 
Segunda Guerra Mundial e de momentos emblemáticos na história 

da humanidade como o julgamento de Eichman em Jerusalém, 
inspirou Arendt (1990) a cunhar a expressão “banalidade do mal”, 
com a finalidade de explicar o comportamento dos algozes do 
período bélico. Eles agiam indiferentes a qualquer juízo ético, o que 

chama a atenção para a necessidade irrefutável, sobretudo, em razão 
de sua decretação pelas nações unidas, de impingir valores éticos 

                                            
1 ARENDT, Hannah. As Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 324. 
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aos ordenamentos jurídicos. A dignidade passa, então, a ser 
considerada como princípio e como cerne dos sistemas jurídicos. 

Gisele Cittadino (2006, p.106) dizia que: 
 

As câmaras de gás na Alemanha nazista, as múltiplas formas de 
violação da dignidade humana nas experiências totalitárias do leste 
europeu, a tortura e os desaparecimentos nas ditaduras militares 

latino-americanas, enquanto práticas ocultas sob uma aparente 
normalidade, aniquilam inteiramente qualquer confiança nas 

tradições e já não é possível uma vida “consciente” sem desconfiar 
de toda continuidade que se afirme indiscutivelmente e que 
pretenda também extrair sua validade desse seu caráter 

questionável. 
 

A Declaração Universal introduz, portanto, a concepção atual 

de direitos humanos e, pela primeira vez, ocorre a acolhida da 

dignidade da pessoa humana como centro de orientação dos direitos 
e fonte de inspiração de textos constitucionais posteriores2: “Art. 3º 
- Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência de devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade”. 

O ponto de partida histórico em que a dignidade da pessoa 
humana foi recepcionada como princípio constitucional foi na Carta 
Constitucional da República Alemã de 1949, que afirma: 

 
Art. 1º. (proteção da dignidade da pessoa humana) 

A dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas as autoridades 
públicas têm o dever de respeitá-la e proteger. 
 

É com esse marco histórico do texto constitucional alemão, 
que iniciou o processo de constitucionalização da dignidade da 
pessoa humana enquanto princípio fundamental da existência 
humana, e, por conseguinte, as várias constituições contemporâneas 

                                            
2 Artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Disponível em 

<http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/legislacao-pfdc/trabalho-
escravo/docs_acordos_internacionais/declaracao_universal.pdf>. Acesso em 23 de fevereiro de 2017. 
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passaram a adotar esse “novo” e supremo fundamento. O direito a 
uma existência digna passou a ser considerada condição 

indissociável ao ser humano. 
Para Pacelli (2004 p. 12), a dignidade é um marco da formação 

dos Estados democráticos e de direito, ele afirma que: 
 

É a partir da Revolução Francesa (1789) e da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, no mesmo ano, que os direitos 

humanos, entendidos como o mínimo ético necessário para a 
realização do homem, na sua dignidade humana, reassumem 
posição de destaque nos estados ocidentais, passando também a 

ocupar o preâmbulo de diversas ordens constitucionais, como é o 
caso, por exemplo, das Constituições da Alemanha (Arts. 1º e 19), 
da Áustria (Arts. 9º, que recebe as disposições do Direito 

Internacional), da Espanha (Art. 1º, e arts. 15 ao 29), da de Portugal 
(Art. 2º), sem falar na Constituição da França, que incorpora a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
 

A dignidade passa a orientar o ordenamento que a concebe 
como fundamento, entretanto, seu significado é muito mais amplo 
que a conceituação jurídica que venha a ser adotada. A dignidade 
torna-se o valor incondicional da essência humana, ainda que 
dentro de outro sistema jurídico não a reconheça. 

Carmem Lúcia (1999, p. 23-48) diz que: 
 
A conceituação de dignidade da pessoa humana no âmbito de 
proteção jurídico-normativa ainda é um pouco inconsistente e 

motivo de controvérsias. De outro lado, bem mais pacífico é o 
entendimento e a percepção dos momentos em que a dignidade é 
agredida, violada, usurpada. 

 

A dignidade humana passa a ser reconhecida como 
fundamento constitucional a partir da ideia de personalidade e 
condição de ser o homem sujeito de direitos. Para Baracho (2006, p. 

106): 
 

(...) a pessoa é um prius para o direito, isto é, uma categoria 
ontológica e moral, não meramente histórica ou jurídica. E 
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continua o referido autor: pessoa é todo indivíduo humano, 

homem ou mulher, por sua própria natureza e dignidade, à qual o 
direito se limita a reconhecer esta condição. 
 

A dignidade da pessoa humana é o que delimita a natureza 
humana, o que nos faz a ser “Ser Humano”. É a condição essencial 
da raça humana, sem ela, deixa-se a condição de Ser Humano para 
se tornar um objeto, coisa “sem valor”. A dignidade humana na 
teoria do constitucionalismo Social tem-se seu papel como alicerce 
fundamental da cidadania efetiva. O homem passa a ser o senhor do 
seu destino e, sobretudo, da sua felicidade.  

 
5.2.1 O conceito de dignidade da pessoa humana na Segunda 
Guerra Mundial 

 
A dignidade da pessoa humana é um conceito fundamental 

para alcançar os direitos humanos e – embora já fosse algo inerente 
à todas as pessoas – começou a tomar força e verdadeira aceitação 
no direito a partir da segunda metade da década de 1940. 

O conceito de dignidade da pessoa humana é extremamente 
difícil de ser definido, pois é muito amplo e abstrato. Não há para 
onde se apontar em relação à humanidade e dizer que em um 

determinado aspecto reside a dignidade propriamente dita. 
Há, no entanto, uma série de aspectos que determinam a 

dignidade da pessoa humana, que dizem respeito à valorização de 

sua existência, e podem ser compreendidos através da história e dos 
acontecimentos globais envolvendo o conceito. 

O maior marco na história dos direitos humanos, e 
consequentemente, da dignidade da pessoa humana ocorreu após a 
Segunda Guerra Mundial, quando se criou a organização das Nações 
Unidas. Um dos maiores objetivos da instituição era evitar que 
ocorresse, outra vez na história, um crime tão terrível contra a 
própria humanidade quanto os abusos e métodos inaceitáveis que 
ocorreram durante os seis anos de guerra que iniciaram em 1939. 
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Foi o alvorecer dos direitos humanos como uma obrigação legal 
definitiva. 

Alguns anos mais tarde, estabeleceu-se o Tratado de São 
Francisco, que buscava proteger os direitos humanos através de 
todo o mundo. Neste, constava que “toda pessoa humana tem direito 
ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade”. 

Em sua concepção referencial moderna, a ideia de dignidade 
pessoal do homem, de matiz antropocêntrico, igualitário, universal 
e inclusivo, envolve, em seu núcleo essencial, a exigência ética de 
reconhecimento como pessoa, e não como coisa, de todo e qualquer 
ser humano, em razão de sua simples condição humana. É, nessa 
ótica, absolutamente inadmissível que seres humanos não sejam 
tratados como pessoas. Encerrando, por sua vez, a afirmação 

indiscriminada da qualidade intrínseca de sujeito anímico, de 
membro da humanidade, em favor de todos os seres humanos, 
repele categoricamente que qualquer homem seja desnaturado ou 
rebaixado a algo análogo a meros instrumentos ou objetos 
inanimados colocados à disposição arbitrária de outrem. No plano 
da alteridade, enucleia, ademais, uma obrigação geral intersubjetiva 
de reconhecimento recíproco da subjetividade individual de cada ser 
humano pelos demais, o que há de vincular toda a sociedade e o 
próprio Estado. 

Este é um marco histórico, pois a ideia da humanidade 
enquanto uma responsabilidade de proteger a si mesma já existia 
desde o pensamento de Kant, o que não impediu, por exemplo, 

ofensas gritantes à dignidade da pessoa humana, como a escravidão, 
o aprisionamento injustificado de etnias e outras demonstrações de 
tratamento de humanos como uma “propriedade”. 

 

5.2.2. As tragédias da sociedade humana 
 
As tragédias genocidas da humanidade estão relacionadas ao 

conceito de crimes contra a humanidade que são tão antigos quanto 
à própria humanidade. Desde as guerras púnicas às invasões 
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tártaras e mongóis na antiguidade, que varreram a estepe da 
Eurásia até a Europa Central, a história está repleta de eventos que 

hoje se definiriam como crimes contra a humanidade. A percepção 
vigente na antiguidade com respeito ao tratamento dos vencidos que 
era uma prerrogativa gloriosa do vencedor: escravizar, exterminar 
ou perdoar a vida, foi lentamente mudando e principalmente com o 

advento do humanismo foram se tornando fatos repugnantes e 
inglórios. No século XIX se tornaram contrários às leis da guerra, 
tornando-se fatos criminosos nos anos quarenta do século XX e, 
finalmente, nos anos noventa, foram diretamente considerados uma 
ameaça à paz e segurança internacionais. Ou seja, a própria 
sobrevivência da sociedade moderna poderia ser ameaçada pelo 
caos e sofrimento causado por estes atos hoje considerados os mais 

hediondos crimes, internacionalmente puníveis e imprescritíveis. 
A ideia que singulariza os crimes contra a humanidade, do 

qual se destacou o genocídio como o mais grave deles a partir da 
Convenção de 1948, constitui-se numa percepção que, na verdade, a 
partir de padrões morais, reorganiza os limites da violência do poder 
e da guerra ao reinterpretar fenômenos conhecidos das sociedades 
humanas ao longo da história. A ideia de “crime” data de tempos 
imemoriais, onde desde o antigo testamento ao Código de 
Hamurabi3 e outros instrumentos da inicial moral legal místico 
religiosa definem os comportamentos antissociais que são banidos 
pelas comunidades humanas em todos os tempos. 

O assombro vivido na Europa a partir das crônicas de Marco 

Polo e principalmente do encontro dos povos indígenas americanos 
com os conquistadores Europeus, a partir do século XV, como 
resultado das navegações provocou imensos questionamentos e 
controvérsias. O reconhecimento do “outro” foi e, de certa forma 

continua sendo, um exercício intelectual e social complexo e penoso. 
A Espanha constituída sob a égide da unidade religiosa como reino 

                                            
3 PRADO, Antônio Orlando de Almeida, Organizador, O Código de Hamurabi e as Leis das XII 

Tábuas, Conceito Editorial, 2ª Edição 2007. 
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católico expulsou mouros e judeus (sefaradi), assimilando 
forçadamente os que decidiram permanecer. A expulsão dos judeus 

sefarditas envolveu entre 120 e 150 mil pessoas, o que constituía ao 
redor de 2% da população do reino na época. No entanto o problema 
muçulmano foi muito maior após a reconquista em 1492 com a 
queda de Granada e se tornou intolerável à percepção de unidade 

espanhola até o final do século XVI. Finalmente a partir de 1609, 
aproximadamente 275 mil pessoas foram deportadas para o norte 
da África no transcurso de cinco anos. No outro estado Ibérico, o 
Reino de Portugal, perseguição aos judeus marcou a afirmação do 
estado católico a partir da conversão forçada em 1597. Logo depois, 
no grande pogrom de 1506 cerca de 20 mil pessoas morreram e 
abriu um período de perseguição e assimilação forçada que chegou 

até a colônia. A acusação de judaísmo foi uma das mais frequentes 
durante a inquisição em Portugal e no Brasil. O genocídio do novo 
mundo foi totalmente congruente com o padrão de alteridade 
violenta, como consequência do sectarismo religioso forjado desde 
as cruzadas e nas guerras contra os califados mouros da península 
ibérica, até a união dos reinos de Aragão e Castela no final do século 
XV. A Alemanha, principal palco das hostilidades, foi vítima de 
pilhagens e massacres cometidos por exércitos mercenários e 
perdeu entre 20 e 50% de sua população em determinadas áreas. 
Particularmente a noite de São Bartolomeu onde os Huguenotes 
(protestantes) franceses foram massacrados em Paris (1572) e em 
outras cidades constituiu, inequivocamente nos critérios atuais, um 

genocídio. Este banho de sangue foi encerrado com a paz de 
Westfália em 1648, por meio de uma série de disposições, entre as 
quais o princípio de soberania do qual decorre a não intervenção dos 
assuntos internos e, a liberdade religiosa, segundo o qual a 

conversão de um soberano não afetaria a religião da maioria do 
povo. No entanto, como problema de relações internacionais, os 
crimes contra a humanidade e o Genocídio em particular, são muito 
mais recentes e, praticamente foram elevados a este nível de 
importância apenas a partir do Holocausto e suas dimensões 
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aterradoras como o evento de maior destruição em massa de seres 
humanos da história. A partir daí os crimes contra a humanidade 

ganharam importância e se expressaram através da preocupação de 
sua proibição como um fato nocivo e perigoso para a paz e segurança 
entre os povos. A grande contradição deste fato repousa no fato que, 
inúmeras vezes, os crimes contra a humanidade são gerados por 

contradições intestinas dos estados nacionais e entram em choque 
com o princípio de soberania nacional que faz parte de um 
arcabouço norteador do sistema internacional desde a Paz de 
Westfália em 1648. As origens da proibição internacional dos crimes 
contra a humanidade podem ser traçadas no desenvolvimento e 
codificação dos usos e costumes da guerra, que sempre incluíram 
formas de “humanização” ou limitação dos horrores da guerra como 

fenômeno político-histórico na vida dos estados. Igualmente pode-
se considerar o próprio questionamento crescente da guerra como 
meio de condução dos assuntos dos estados, como vertentes geradas 
no âmbito das relações internacionais em si, e que influenciaram na 
proibição geral de determinadas práticas violentas. 

A liberdade religiosa se constituiu em um dos primeiros 
direitos humanos, reafirmado em tratados como entre Inglaterra e 
França na cessão do Quebec e no Mayflower Compact, o acordo 
entre os peregrinos que fundaram as 13 colônias da América do 
Norte em 1620. Similarmente a escravidão transatlântica e os 
genocídios dos indígenas nas Américas evidenciaram a necessidade 
de afirmação do princípio de não discriminação e comum 

humanidade de todos os seres humanos independente de sua raça 
ou etnia, até que este sofreu um grande retrocesso com o avanço do 
neocolonialismo e das teorias raciais no século XIX e XX. 

O conceito de enfrentamento racial ancestral aparece na 

Alemanha nazista onde o intelectual nazista Rosenberg descreveu 
sua teoria sobre a “luta do sangue” como a causa definitiva de 
“ascensão e decadência dos povos”. Já na Inglaterra em 1858, após a 
revolta dos cipaios e o massacre perpetrado no processo de 
repressão, o parlamento britânico aprovou o primeiro Indian Act, 
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em virtude do qual se dissolvia a Companhia das Índias Orientais, 
até que em 1876 a Rainha Vitoria foi proclamada Imperatriz das 

Índias. Este evento marca a centralizando da administração em 
Londres e se inicia a expansão colonial que chegou à Malásia e à 
Birmânia. Por outro lado, a expansão Francesa começou no Segundo 
Império (1852 – 1870) no Senegal e Camboja, tendo tido na firma do 

Tratado de Saigon que reconheceu a soberania da França sobe a 
Cochinchina um dos seus pontos culminantes. 

Na Conferência de Berlin em 1885 presidida por Otto Von 
Bismark, então árbitro da Europa, delimitou a repartição da África 
defendendo a importância da “missão civilizadora” do homem 
branco. A Conferência de Berlin refletiu a disputa entre as potências 
europeias que resultou na nomeação do Rei Leopoldo da Bélgica 

como soberano do Congo e na competição que expressou a corrida 
colonial que levou à guerra dos Bôers na África do Sul e a expansão 
da Holanda sobre Java. A Itália e a Alemanha entraram no jogo da 
expansão. 

Os alemães não foram mais benevolentes e provocaram o 
primeiro genocídio do século XX em sua expansão colonial no 
Sudoeste africano, atual Namíbia. O General Lothar Von Trotha 
decretou a “Vernichtungspolitik” (política de destruição). Na revolta 
dos Hereros, um povo pastoril da Namíbia central, fez com que as 
tropas alemãs tomassem a decisão de aniquilar todo o povo Herero 
empurrando-os para um deserto e caçando os sobreviventes. No 
final apenas 20% dos 60 a 80 mil Hereros sobreviveram chegando 

à Botsuana do outro lado do deserto. A “solução final” era 
incorporada no arsenal ideológico do aparato militar alemão já em 
1904 quando a “limpeza étnica” e o genocídio dos Hereros tiveram 
lugar segundo Isabel Hull. 

No contexto extremante racionalizado no século XIX e 
princípios do século XX os trabalhos pseudocientíficos de teóricos 
racistas como Johan Gottlieb Fichte (1807) onde a ideia de nação se 
liga fundamentalmente à raça, e não ao povo como nas teorias 
clássicas liberais, ganharam momento e aceitação. 
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As ideias de pureza racial e contaminação aparecem como 
estruturantes das ideias políticas raciais num dos livros mais 

negativamente famosos da história “Mein Kanft” (1934) de Adolph 
Hitler4. 

A eclosão da segunda Guerra Mundial e o Holocausto que se 
seguiu consolidou a percepção de que, definitivamente, uma 

combinação de fatores objetivos e subjetivos tinha gerado uma nova 
visão que destacava dos flagelos da guerra, certas atrocidades 
definidas como “crimes contra a humanidade” e posteriormente 
como “genocídio”. 

A partir de vozes solitárias como Leo Kuper5 e Vahakn 
Dadrian o enfoque exclusivo no Holocausto foi cedendo lugar aos 
estudos enfocando em outros genocídios e eventos de violência de 

massas periféricos, como a Argélia, Nigéria e Camboja que começou 
a romper, com sua brutalidade ímpar, a percepção do Holocausto 

A partir da guerra do golfo e do novo consenso internacional, 
gerou-se uma onda de otimismo com os destinos da humanidade, e 
se seguiu a dissolução violenta da ex-iugoslávia, com o 
ressurgimento do nacionalismo étnico após décadas de sublimação 
no marco do socialismo real. Por todo o leste europeu eclodiram 
revoltas nas ex-repúblicas soviéticas começando pela Lituânia e, 
logo após a dissolução da União Soviética, foi seguido por outros 
conflitos locais que eclodiram no interior das repúblicas, passando 
pela Georgia-Abkhassia, Ossétia do Sul e do Norte, Inguschetia, 
PrednestroviaMoldova, a minoria russa na Letônia e as devastadoras 

guerras da Tchechênia. Estes conflitos chamaram a atenção de 
estudiosos que passaram a pesquisar o fenômeno dos conflitos 
étnicos e nacionais e seu novo estatus nas questões de paz e 
segurança internacionais.  

                                            
4 O clássico do chamado racismo biológico “Essay sur Inegalité des Races Humaines” foi publicado em 
três volumes entre 1853 e 1855, onde aparece a formulação “raça ariana”. 

5 KUPER, Leo, Genocide: its Political use in the Twentieth Century, Yale University Press,1981. 
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Nos anos noventa, principalmente após a guerra nos Bálcãs e 
o genocídio de Ruanda, se desenvolveu uma ampla escola de estudos 

sobre o genocídio. A partir de iniciativas incipientes de alguns 
teóricos surgidos da escola historiográfica do Holocausto, que 
passaram a estudar outros extermínios raciais ou religiosos como 
Leo Kuper e Helen Fein, os estudos sobre o genocídio se alastraram 

de forma notável. Estes produzem em poucos anos durante os anos 
noventa e na primeira década do século XXI, dezenas de publicações 
e obras relevantes que buscam retratar, analisar e documentar os 
genocídios do pós-Guerra Fria principalmente, Bósnia e Ruanda, 
mas também frequentemente, retornando a genocídios pouco 
estudados no passado, como Timor Leste, Camboja, Etiópia, etc. 

 

5.2.3. Genocídio judeu na Segunda Guerra Mundial 
 
O Holocausto judeu (genocídio) foi e sempre será a maior 

mancha da história da humanidade, nesta época diversos relatos 
foram feitos e todos levavam a morte pura e simples. Na Alemanha 
em 1942-1945 nada era mais impressionante e bárbaro do que os 
relatos descritos no livro “Os julgamentos de Nuremberg”, descrito 
por Roland (2013):  

Belsen, Alemanha, 1945. 
 

Aqui neste pedaço de terra há pessoas mortas ou à morte. É 
impossível distingui-las... Os vivos apoiam as cabeças nos 
cadáveres e ao redor deles caminha a esmo uma procissão 

fantasmagórica e terrível de pessoas emaciadas, sem destino ou 
esperança na vida, a impossibilidade de mudar sua vida, incapazes 
de observar as visões terríveis ao redor... Bebês nasceram aqui, 

seres minúsculos que não conseguiram sobreviver...Uma mãe, que 
enlouquecera, gritou para um sentinela inglês pedindo que desse 

leite ao seu filho e, depois de jogar a minúscula trouxa que 
carregava nos braços dele, saiu correndo com um choro horrível. 
Quando o sentinela abriu a pequena trouxa, viu que o bebê havia 

morrido há alguns dias. Esse dia em Belsen foi o pior da minha 
vida. (DIMBLEBY apud ROLAND, 2013, p.10). 
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Esta passagem do livro “Os julgamentos de Nuremberg” 

demonstram o quão cruéis e desumano foram os nazistas que 
chocaram o mundo e levaram terror a milhares de pessoas, antes e 
durante a Segunda Guerra mundial. 

Os horrores do holocausto destruíram a ideia de dignidade da 
pessoa humana, fizeram do Ser Humano um “nada”, vazio, sem 
qualquer valor e sem qualquer dignidade. “Nem uma coisa nos 
tornamos” (DIMBLEY apud ROLAND 2013, P.11). 

Além disso, não estava morrendo gente, senão judeus. Perda 
da dignidade, dos direitos humanos, abatimento de vidas, 
animalização, coisificação, fanatismo, nacionalismo exacerbado são 
realidades vigentes em Auschwitz e nos outros campos de 

concentração onde a ideia de valores humanos era desconsiderada 
em virtude das idiossincrasias do modelo hitleriano. O holocausto 
judeu poderia ser visto como o fim do valor de dignidade humana. 

Em Auschwitz se sucederam doze esquadrões da morte; cada 
qual atuava alguns meses, em seguida era eliminado, sempre com 
um artifício diferente para prevenir eventuais resistências, e o 
esquadrão sucessivo, como iniciação, queimava os cadáveres dos 
predecessores. Portanto, o holocausto não era somente para o povo 

judeu, mas o “modus operandi” do Estado nazista também 
desdignificava os próprios mensageiro s da morte (eles eram 
também mortos). Era a era da banalidade do mal como Hannah 
Arendt dizia: 

 
[...] os judeus é que deveriam pôr nos fornos os judeus, devia-se 
demonstrar que os judeus, sub-raça, sub-homens, se dobram a 

qualquer humilhação, inclusive a destruição de si mesmos.” 
(Ibidem, p. 44). O próprio compatriota devia executar outros de 

sua estirpe. Uma atitude doentia de disseminação do terror. Algo 
que transcende a capacidade humana de abstração e percepção e 
que é observado pelos diligentes, pelas autoridades como uma cena 

trivial como alimentar os pombos ou colher uma fruta num pomar. 
Como bem retrata o trecho seguinte: “[...] a morte é seu ofício de 
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todos os momentos, a morte é um hábito, porque, precisamente, 

“ou se enlouquece no primeiro dia, ou então se acostuma [...]”.   
 

A morte pela banalidade, a morte pela morte, todos eram 
vistos como sub-raça, sub-homens, inclusive sua própria destruição. 
A humanidade conhecia a maior tragédia e violação dos direitos 
humanos. 

 
5.2.4. O sofrimento da pessoa humana na Segunda Guerra 
Mundial 

 
Durante o holocausto da Segunda Guerra Mundial, milhares 

de judeus e de outras raças ditas “inferiores” pelos nazistas foram 
massacradas e exterminadas nos campos de concentração nazistas. 

No diário de Anne Frank, em um de seus trechos, escrito em 12 de 
junho de 1942 a 1º de agosto de 1944, ela descreve como sua família 
viveu e se escondeu até serem presos e mortos pelos nazistas. Ela 
descreveu que:  

 
Uma escada de madeira liga o corredor de baixo ao terceiro andar. 

No alto da escada há um patamar com portas dos dois lados. A 
porta da esquerda leva à área de depósito de temperos e aos sótãos 

na parte frontal da casa. Um lance de escada tipicamente holandês, 
muito íngreme, também leva da parte da frente da casa até outra 
porta que se abre para a rua. A porta à direita do patamar leva ao 

Anexo Secreto nos fundos da casa. Ninguém jamais suspeitaria de 
tantos cômodos por traz daquela porta cinza e lisa. Há somente um 
pequeno degrau na frente da porta, e você entra direto. Logo na 

frente fica uma escada íngreme. À esquerda há um corredor 
estreito indo até um cômodo que serve de sala de estar e quarto 
para a família Frank. Ao lado fica um cômodo menor, o quarto e 

local de estudo das duas moças da família. À direita da escada fica 
um lavatório sem janela, com uma pia. A porta no canto dá no 

toalete e a outra no nosso quarto, meu e de Margot. Se você subir 
e abrir a porta no alto da escada, terá a surpresa de ver um cômodo 
tão grande, claro e espaçoso numa casa antiga junto ao canal como 

esta. No cômodo tem um fogão (graças ao fato de ter servido de 
laboratório do Sr. Kugler) e uma pia. Aqui será a cozinha e o quarto 
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do Sr. e da Sra. van Daan, bem como uma sala de estar, de jantar 

e de estudos de uso comum. E, então, a semelhança da parte baixa 
do prédio, há o sótão. Aí está. Agora já lhe apresentei todo o nosso 
querido Anexo Secreto. (PRESSLER; FRANK, 2015, p. 33-34). 

 

O Diário de Anne Frank descreve como sua família viva 
escondida dos nazistas e como era viver na Alemanha em 1942-1944. 
Os horrores praticados pelos nacionais-socialistas alemães, antes e 
durante a Segunda Guerra Mundial, trouxeram ao mundo 
importantes lições que não devem ser perdidas, esquecidas ou 
minimizadas. Ao mundo, e ao jurista, importa examinar o ocorrido 
àquela época, de modo a evitar futuras injustiças. É de grande 
importância examinar se o que ocorreu, com o aval do povo alemão, 
foi ou não indigno e o quanto o direito posto naquele momento 

contribuiu ou não para o desfecho do nazismo e os horrores da 

guerra, culminando com o holocausto.  
 

5.2.5. O plano Marshall e a reconstrução habitacional da Europa  
 
O Plano Marshall possibilitou que cerca de 12 mil milhões de 

dólares fossem investidos em 16 países da Europa Ocidental, 
divididos entre intervenção social (construção de escolas, 
reconstrução do parque habitacional) e industrial (reconstrução de 
grande parte do tecido produtivo europeu). O envio de ajuda 
financeira norte-americana estava então condicionado a um maior 

esforço de integração por parte das várias nações europeias 
envolvidas no programa. Criação da OECE (Organização Europeia 
de Cooperação Económica) em abril de 1948, como forma de ajudar 
a gerir o Programa de Recuperação Europeu financiado pelos EUA. 

No tocante a reconstrução do parque habitacional europeu 
(mais de 32 milhões de pessoas estava sem casas, destruídas pela 

guerra), o plano Marshall teve decisivo papel nesta esfera. 
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5.3 A dignidade da pessoa humana e os direitos humanos 
 

A ideia de dignidade humana foi fundamental para a criação 
dos direitos humanos a partir da Declaração Universal dos direitos 
da O.N.U.   

No ano de 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos6 

proclama todos os direitos fundamentais e a dignidade humana para 
todas as pessoas independentemente de sexo, cor, raça, idioma, 
religião, opinião e qualquer outra forma de descriminação possam 
gozá-los. 

A dignidade da pessoa humana passa a ser vista como um 
direito fundamental a existência da raça humana. Afirma Guerra 
(2005, p. 5) que: 

 
Os Direitos Humanos passam a constituir objeto de um ramo 

autônomo do Direito Internacional Público, com instrumentos, 
órgãos e procedimentos de aplicação próprios caracterizando-se 
essencialmente como um direito de proteção. Nesse sentido, é que 

o presente artigo tem por escopo estabelecer considerações sobre 
a proteção internacional da pessoa humana e a consequente 
consolidação do direito internacional dos direitos humanos. 

 

Com isso, a dignidade da pessoa humana torna-se um 
instrumento de proteção e de defesa dos direitos humanos. Pois, a 
pessoa humana é destinatária de várias normas de Direito 
Internacional e para que possa ser sujeito de direito internacional e 

de proteção do Estado, é necessário que lhe sejam destinados todos 

                                            
6 O preâmbulo da Carta das Nações Unidas assim dispõe: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos 

a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, 

trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 
da dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim 

como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às 

obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e 

a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E 
para tais fins praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as 

nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios 

e a instituição de métodos, que a força armada será usada a não ser no interesse comum, a empregar 
um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. (...) 
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os direitos e lhe seja proporcionado através dos meios para 
assegurá-los. 

Guerra (2005, p. 08) diz que: 
 

A idéia de se criar a ONU surgiu durante a 2ª Guerra Mundial pelos 
Estados que estavam em luta contra o eixo nazista formado pela 
Alemanha, Itália e  

Japão, e que apresentavam grandes preocupações em relação à 
proteção dos direitos da pessoa humana como se verifica logo no 

preâmbulo da Carta (...). 
A Declaração de 1948 é um documento extremamente importante 
por ter concebido de forma pioneira a previsão de vários direitos 

da pessoa humana no plano internacional embora, tenha recebido 
severas críticas, especialmente em razão de não ser um documento 
internacional que vincule o Estado em seu cumprimento. 

 

A O.N.U estabelece novas regras de direito internacional que 
constituem novos direitos humanitários através do princípio e 
direito fundamental da dignidade da pessoa humana, criando novas 
normas de proteção a dignidade da pessoa humana. 

Para Trindade (1994, p. 345), os direitos humanos são 
constituídos para a proteção do ser humano, para a proteção das 
minorias e dos grupos vulneráveis. Ele afirma que:  

 

Al aproximarnos al final del siglo, se expande considerablemente 
la agenda internacional de los derechos humanos, en un escenario 

mundial marcado por profundas redefiniciones políticas y socio-
económicas. (...). La agenda internacional contemporánea de los 
derechos humanos se há enriquecido considerablemente con un 

énfasis especial en los derechos económicos, sociales y culturales, 
además de la incorporación de nuevos temas, como desarollo y 
derechos humanos y medio ambiente, derechos humanos y grupos 

vulnerables, violencia en razón del género, entre otros. A la luz del 
reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos como 

conquista definitiva de la civilización, estos temas ciertamente 
atraerán considerable atención en los próximos años. 
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São esses direitos que conduzem a consolidação da dignidade 
como pedra fundamental da existência da raça humana pelo tempo 

que ainda está por vir e pelo desenvolvimento de novos temas na 
agenda internacional dos direitos humanos, direitos que ainda são 
vulneráveis, mas que a luz do reconhecimento da sua universalidade 
como uma conquista definitiva da civilização. O constitucionalismo 

social parte dessa premissa para construir a tese de que todos os 
direitos humanos são de supra importância para a efetivação da 
cidadania. A dignidade humana é a consequência viva da ideia de 
existir no mundo mais feliz e com acesso aos direitos sociais. 

 
5.4 Tratados internacionais sobre dignidade humana 

 

Os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa 
humana tornam-se condições sine quanon a partir da criação dos 
sistemas internacionais de proteção da condição do ser humano.  
Para Flávia Piovesan (2003), ao falar sobre o processo de 
universalização dos direitos humanos, ela esclarece que a formação 
de um sistema internacional, composto por tratados, é fundamental 
na proteção da dignidade da pessoa humana como valor que 
consolida o universo de direitos fundamentais. Assim, é notório 
destacar a posição da autora em que: 

 

Ao ser humano é dada a proteção da dignidade que para ele é 
inerente, sendo imutável, não dependendo de qualquer outro 
fundamento, senão na condição de ser humano. O valor da 

dignidade humana é a base de todo ordenamento jurídico, assim, 
formador de todo o sistema internacional de proteção. Todos os 
tratados internacionais são construídos por esse princípio 

fundamental, ainda que possuam a sistematização do Positivismo 
Jurídico, incorpora-se o valor da dignidade humana. 

 

A dignidade humana é o super-princípio constituído para a 
proteção da condição humana, ela está acima de qualquer outro 
princípio constitucionalizado. A dignidade da pessoa humana 
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incorpora o valor supremo da vida solidária, fraterna e equânime. 
Ela é o princípio da existência do homem feliz e da sociedade 

fraterna como dizia na Revolução Francesa de 1789. 
 

5.5 O pacto de San Jose da Costa Rica 
 

O Pacto de San José da Costa Rica, foi assinado em 22 de 
novembro de 1969, na cidade de San José, na Costa Rica, e ratificado 
pelo Brasil em setembro de 1992. A convenção internacional procura 
consolidar entre os países americanos um regime de liberdade 
pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos humanos 
essenciais, independentemente do país onde a pessoa resida ou 
tenha nascido. 

O Pacto baseia-se na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que compreende o ideal do ser humano livre, isento do 
temor e da miséria e sob condições que lhe permitam gozar dos seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos 
civis e políticos. 

O documento é composto por 81 artigos, incluindo as 
disposições transitórias, que estabelecem os direitos fundamentais 
da pessoa humana, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade, 
à integridade pessoal e moral, à educação, entre outros. A convenção 
proíbe a escravidão e a servidão humana, trata das garantias 
judiciais, da liberdade de consciência e religião, de pensamento e 
expressão, bem como da liberdade de associação e da proteção a 

família. 
O tratado de direitos humanos de San Jose da Costa Rica 

(1969) foi o marco na luta e concretização de políticas públicas de 
moradia. O mesmo passou a adotar a teoria da utilização da 

propriedade privada como subserviente ao interesse social e a 
dignidade humana (função social da propriedade). 

O tratado de San Jose da Costa Rica também é conhecido como 
a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Assim, o direito 
à moradia culminou na ideologia de se fazer algo para melhorar a 
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situação das habitações pelo mundo, sendo um exemplo disso, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos 

(1976), que aconselhava os Estados a interferirem nos assuntos 
fundiários e na definição delimitada ao direito de propriedade, sobre 
tudo no tocante a moradia popular. 

 A partir do tratado de San Jose da Costa Rica, o direito à 

moradia passa a ser evidenciado como direito fundamental para a 
cidadania e a dignidade. Nenhum homem ou mulher é feliz e 
completo sem seu “lar”. 

 
5.6 A dignidade da pessoa humana como fundamento 
constitucional 

 

A dignidade da pessoa humana passa a ser vista como 
fundamento a partir das constituições neoconstitucinalistas 
europeias da década de 50 (1950) e com isso, o valor da dignidade 
humana tem como escopo a ideia de super-princípio constitucional. 

Para Cristina Queiroz (2006, p. 19-20): 
 
Este conceito de “dignidade” sofreu igualmente uma evolução. Não 

se refere ao indivíduo desenraizado da abstracção contratualista 
setecentista (“teorias do contrato social”), mas o ser, na sua dupla 

dimensão de “cidadão” e “pessoa”, inserido numa determinada 
comunidade, e na sua relação “vertical” com o Estado e outros 
entes públicos, e “horizontal” com outros cidadãos. A idéia de 

“indivíduo” não corresponde hoje ao valor (individualista) da 
independência, mas ao valor (humanista) da autonomia onde se 
inclui, por definição, a relação com os outros, isto é a sociabilidade. 

O conceito de “pessoa jurídica” não constitui hoje somente a partir 
da “bipolaridade” Estado/indivíduo, antes aponta para um sistema 
“multipolar” no qual as grandes instituições sociais desempenham 

um papel cada vez mais relevante. 
 

A dignidade humana é o valor que define a essência humana, 
é o que define o homem como “Ser”, é a ideia de estar no mundo 
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com o mundo. Homem como cidadão de direitos e deveres perante 
o Estado de direito. 

Assim, tem-se a consagração da dignidade da pessoa humana 
como a ideia do ser humano como a base, o esteio, o eixo principal 
do universo jurídico. É a dignidade da pessoa humana o princípio 
criador do constitucionalismo contemporâneo. É a proibição da 

transformação em “coisa” do humano, pela afirmação de que toda 
pessoa humana é digna e, por essa condição única, vários direitos 
fundamentais são adquiridos e declarados com o ideal de proteger a 
pessoa humana de terríveis formas de dominação e 
instrumentalização de sua essencial condição humana. 

O recebimento do princípio da dignidade da pessoa humana 
na maioria das ordens constitucionais contemporâneas dos Estados 

que possuem a intenção de construir o Estado Democrático de 
Direito, como no Brasil é, sem dúvida, uma conquista ímpar para o 
Direito e para a construção da cidadania, que passa a ser construído 
pelos fundamentos da República. 

No atual texto constitucional, a dignidade da pessoa humana 
é princípio fundamental em termos jurídico-formais, pois o valor 
supremo da condição humana está evidenciado no tocante à sua 
aplicabilidade. Porém, faz uma crítica com relação a seus ditames 
que não se efetivam realmente dentro do texto constitucional da 
Constituição de 1988, a “Constituição-Cidadã”. Pois a realidade 
político-econômico-social – traz uma triste conclusão: basta se 
observar o enorme número de excluídos e marginalizados na 

sociedade brasileira para se ter a ideia que o princípio da dignidade 
da pessoa humana ainda está longe de ser uma condição 
essencialmente humana. Infelizmente, no âmbito político, a 
dignidade é figura meramente retórica e não se traduz na prática, 

haja vista a insistente inobservância dos direitos fundamentais para 
grande parcela da população deste país.  

A ideia de direitos humanos passa para Castilho (2016, p.167) 
como proteção aos excluídos, aos esquecidos pelo Estado, como 
afirma: 
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Um caso pavoroso mancha em especial a história do Brasil. E até 
um dever de cidadania e dignidade não permitir que o episódio seja 
esquecido ou fique relegado ao noticiário “mundo de cão”.  Foi a 

notícia no Brasil e no mundo a ação de um grupo de cinco jovens 
de classe média, em 1997, em Brasília, que passando em frente a 
um ponto de ônibus onde dormia um índio, banharam-no em um 

litro de álcool e atearam fogo. 
 

O ser humano não pode ser tratado como um ser irracional, 
um “pedaço de carne” ele possui direitos e a dignidade tem a ver 
com o respeito de um com o outro. 

A ideia de dignidade da pessoa humana está inserida dentro 
da ótica da teoria do Constitucionalismo Social que está presente em 
todo nosso texto constitucional, a partir da ideia de que os direitos 

sociais previstos no artigo 6º do documento constitucional permite 
entender que o ser humano só poderás ter uma existência digna com 
a efetivação desses direitos. O Estado deve garantir essa efetivação 
desses direitos através da Democracia Cidadã. 

 



 
 
 

6 
 

Do estado liberal ao estado democrático de direito: 

será possível a efetivação dos direitos sociais? 
 

 
Neste quinto capitulo da tese faz uma análise dos modelos de 

Estados políticos (governo) e de direito, o capitulo inicia sua 
abordagem com a criação do Estado como governo nas primeiras 

civilizações até chegar a analisar o atual modelo de Estado 
democrático de Direito. Após uma breve evolução histórica do 
Estado-governo, se analisa cada um dos modelos jurídico-político de 
Estado dentro de uma ótica crítica-reflexiva sobre o papel do Estado 
na consolidação dos direitos fundamentais e do valor da dignidade 
humana.   

 
6.1 Da evolução histórica do Estado-governo e do Estado 

Constitucional 
 
A criação do Estado como governo é tão antiga, como o 

surgimento das primeiras civilizações. O Estado é a fonte de poder 
político. Constitui-se um ser político e jurídico a partir do século XV 
d.C. como ente responsável pela finalidade social do “bem comum”. 
Afirma Dallari, que “seria, pois, necessário identificarmos 
claramente a finalidade do Estado que passa a ser considerada 
enquanto um elemento constitutivo do Estado moderno”. Para o 
jurista, o Estado é instrumento de transformação e garantia da 
sociedade.    



104 | As vicissitudes do programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” 
 

O Estado surgiu, pois como mantenedor das garantias 
fundamentais e responsável pela segurança jurídica das leis. Para 

Lobato (2012, p. 87): 
 

O Estado de direito surgiu, então, com o objetivo de submeter o 
poder político às regras do direito. De modo que a administração 
encontraria no direito os limites à ação do Estado em face dos 

direitos reservados aos cidadãos. Portanto, o Estado de direito se 
caracterizaria pela existência de: (a) uma ordem jurídica definindo 

os direitos do cidadão e limitando o poder político do Estado; e, 
igualmente, (b) um controle judicial da aplicação das regras de 
direito. Este controle seria, pois, indispensável para a realização do 

Estado de direito e poderia ser exercido por juízes ordinários ou 
por juízes especiais, como por exemplo, os juízes administrativos. 
 

O Estado Constitucional pode ser tomado, como se explicita 
na presente tese, como similar à do Estado Democrático de Direito, 
submetido a uma Carta Constitucional rígida, que garante a 
supremacia dos Direitos Fundamentais. Nesse sentido, argumenta 
Otero (2005, p. 179) que: 

 
o moderno Estado pluralista, enquanto expressão de um modelo 

oposto ao Estado totalitário, afirmando ser um Estado de Direito 
democrático ou democrático de Direito, é, por definição, um 

‘Estado de Direitos fundamentais’: trata-se de um Estado baseado 
no respeito pela dignidade da pessoa humana e ao serviço da 
garantia da inviolabilidade dessa mesma dignidade inerente a cada 

pessoa individual e concreta. 
 

O Estado Constitucional é o exemplo do modelo de Estado 
garantidor dos direitos fundamentais através do respeito da 
dignidade da pessoa humana e da garantia da inviolabilidade dessa 

dignidade, conforme o artigo 5º da atual Magna Carta brasileira, in 
verbis: 

 
Artigo 5º: 
São todos iguais perante a lei, resguardados aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito a vida, 
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liberdade, igualdade, propriedade e segurança nos termos 

seguintes desta Constituição: (BRASIL, 1988). 
 

Assim, a ideia de proteção desses direitos, passa pelo escopo 
da criação de políticas públicas de caráter social-protecionista. Não 
se pode sustentar, contudo, que essa travessia do Estado de Direito 
ao Estado Constitucional seja, unicamente, fruto da presença de 

uma Constituição rígida que dá fundamento ao Estado 
Constitucional1. Isso porque nos modelos de Estado de Direito havia, 
por igual, uma Constituição no ápice de seu sistema normativo. Por 
conseguinte, a diferença entre esses dois modelos de Estado não se 
faz apenas na presença de uma Constituição, mas de uma série de 
elementos que alteram de forma profunda a ordem jurídica e as 
formas de sua interpretação e aplicação fática. 

O Estado Constitucional nasceu das ideias contratualista dos 
pensadores ingleses e franceses do século XVI a XVIII. Para Bobbio 
(2001, p. 45), “o constitucionalismo é fundamental para a limitação 
do poder e para a separação dos poderes do Estado de Direito”. O 
constitucionalismo é o processo pelo qual se delimita as regras 
jurídicas do poder e suas funções como Estado de direito. 

Ferrajoli (2005, p. 37) aponta duas distinções da expressão 
“Estado de Direito”: a primeira como um conjunto de ordenamento 
jurídico positiva através de uma Carta Constitucional; a segunda 
como aquele que tem seus poderes e órgão públicos sujeitos a lei.  

Casali (2008, p. 34) afirma que: 
 

Dado que a causa imediata da crise consiste no fato que as leis não 
se aplicam aos reis e as cartas constitucionais apenas tenta limitar 

                                            
1 Em 1929 foi publicada a obra A Defesa da Constituição, por Carl Schmitt. Nessa obra, o autor buscava, 

de maneira pioneira, demonstrar os mecanismos de sustentação e de conservação da Carta 

Constitucional. Em tal época, porém, ainda que existente a preocupação em garantir a unidade da 
Constituição, por meio de uma interpretação pelos Tribunais Constitucionais das normas 

constitucionais ambíguas, não havia a pretensão de garantia da normatividade Constitucional tal como 

as Cortes Constitucionais apresentam na atualidade. Cf. SCHMITT, Carl. La Defensa de La 
Constitucion. Traducción de Manuel Sanchez Sarto. Segunda Edicion. Madrid: Tecnos, 1998. 
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o poder exorbitante do mesmo, que governa em causa própria, que 

afetam a vida do cidadão, sua liberdade e seus bens. 
 

Casali (2008, p.35) também afirma que: 
 

O Estado Constitucional é concebido como um conjunto de regras 
e princípios que se aproxima a partir da segunda metade do Século 

XVIII, e que se dedicou a recuperar no horizonte da constituição 
dos modernos aspectos a limitar o poder do rei e a garantir o 
exercício das garantias fundamentais. 

 

Não se trata, portanto, da substituição simples de um modelo 
jurídico estatal por outro, distinto. Mas, ao contrário, o Estado 
Constitucional é uma versão particular, melhorada, do Estado de 
Direito, que pretende aproveitar suas virtudes, como a busca de 

limitação formal do poder do soberano e de suplantar suas 
vicissitudes, como a ausência de normatividade do seu texto 
Constitucional, por qual, pode ser, em regra, tomado como um 
documento de teor exclusivamente político, dotado de nenhuma 
força imperativa.  

Para Breus (2006, p. 23) o ideário de estado de Direito tem: 
 

(...) por precípua finalidade a limitação do poder do Estado frente 
a uma esfera de intangibilidade dos sujeitos privados. Em outras 

palavras, a submissão do soberano à legalidade dizia respeito, em 
última análise, à limitação de intervenção do poder público sobre 
a esfera privada, de forma que os dois âmbitos da vida, público e 

privado, tinham as suas fronteiras bem definidas. 
 

O Estado de Direito passa a ser construindo a partir de outros 
tipos de Estados Constitucionais, tais como o Estado Liberal, do 
Estado Social, do Estado Democrático e o Estado pós-

contemporâneo ou pós-neoconstitucinalista que são abordados em 
seguida no corpo da tese.  
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6.2 Do Estado Liberal 
 

O Estado Liberal surge no século XVI, na Inglaterra, com o 
propósito de buscar a não-intervenção do mesmo nas relações entre 
particulares. O Estado liberal é consequência direta da luta contra o 
Estado absolutista e desta forma, ele procura limitar ou conter os 

poderes do Estado político e de seus governantes, ao mesmo tempo 
em que procura proteger os indivíduos das possíveis ingerências da 
administração na vida privada. 

A ideia de Estado de Direito Liberal traz consigo a somatória 
de dois elementos inerentes ao Estado de direito: (a) a separação de 
poderes, onde pela divisão ou separação das três funções essenciais 
do Estado, legislar, executar e julgar. Assim, pode-se assegurar o 

controle da atividade de um poder político pelo outro de mesmo 
nível; (b) o reconhecimento dos direitos individuais, que seriam 
inseridos no texto constitucional e assim protegidos pelo controle da 
constitucionalidade das leis.  

O Estado Liberal (aquele que admite abrangência de espaço 
para a organização da sociedade civil) firma-se de modo racional e 
economicamente, ao passo que os direitos sociais não tiveram 
presentes no início do constitucionalismo. Assim, o Estado Liberal 
não apresentou efetividade naquilo que defendeu e nem deu de 
modo completo, cumprimento aos direitos sociais, explica Gazola 
(2008, p.25): 

 

O Estado Liberal, embora fundado na liberdade e igualdade 
revelou-se desigual e escravizante, porquanto injusto e excludente. 
A propalada igualdade, que fundamentava a não intervenção do 

estado nas relações privadas permitia a espoliação dos fracos pelos 
mais fortes. Os imigrantes, vindos do campo para as cidades em 

busca de melhores condições de vida, sem acesso à moradia ou 
renda, dependentes do acesso ao trabalho para sobreviver, foram 
submetidos a jornadas de trabalho desumanas, em locais 

insalubres, mediante pagamentos irrisórios. Esses cidadãos se 
viram premidos a viver em condições subumanas e a morar em 
locais precários. 
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O Estado Liberal não realizava o que defendia e, por isso, em 

contraposição a este, nascem os movimentos sociais, entre eles, o 
comunismo (tendo como meta a construção de uma sociedade 
igualitária), o trabalhismo (introduzindo a defesa dos interesses 
políticos e econômicos da classe operária) e o socialismo (formador 
de uma organização econômica com igualdade de chances e direitos 
para a população), determinados a revolucionar a história da 
conquista dos direitos, outrossim, insatisfeitos com a pobreza social 
e  vorazes com o aprimoramento de novas ideologias  para a 
promoção de um bem estar social  para todos os povos que surge a 
primeira Constituição social do mundo, sendo ela, a Constituição 
mexicana de 1917. 

O Estado Liberal inicia a compreensão da participação 
popular nas decisões do Estado, a democracia e a cidadania passa 
pela concepção do Estado Liberal. Os processos de participação 
popular fortalecem a proteção dos direitos fundamentais. 

Para Romanelli (2008, p. 33) “a democracia e a participação 
popular nasce da livre escolha de seus representantes pelo povo” O 
Estado Liberal criou o esboço do modelo jurídico responsável por 
salvaguardar os direitos fundamentais, a participação popular e a 

representatividade individual. O Estado Liberal era o modelo de 
abertura para a aquisição dos direitos fundamentais e da dignidade 
da pessoa humana. 

 

6.3 Do Estado Social 
 
O Estado Social surge a partir da Constituição da França de 

1789, da Constituição mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar 
de 1919. O Estado Social parte da ideia de intervenção do Estado na 
sociedade, pois o homem notadamente tem a natureza de constituir 
desigualdades sociais nas suas relações particulares. Lobato (2012, 
p. 87) afirma que: 
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A ideia de Estado social parte da constatação de que a não-

intervenção do Estado nas relações particulares teria trazido uma 
desigualdade entre os indivíduos. Os mais fortes economicamente 
estariam sendo beneficiados em detrimento dos indivíduos menos 

favorecidos pelas relações econômicas. Haveria, pois, necessidade 
de uma intervenção do Estado em favor dos mais fracos 
economicamente, que só seria legítima se regulada, limitada e 

controlada pelo direito. Assim, no Estado de direito social se 
procurou primeiramente alargar a enumeração dos direitos 

individuais que estariam protegidos pela Constituição do Estado, 
concedendo-lhes, por um lado, uma dimensão coletivista, social, 
econômica e cultural (...) 

 

O Estado Social poderia então, dirimir parte desses conflitos 
envolvendo a sociedade. Para Gazola (2008, p. 26), A constituição 

Mexicana de 1917 foi fundamental para a criação do Estado Social e 
a garantia dos direitos sociais, sobre tudo, do direito à moradia, ela 
explica que: 

 

Essa Constituição, elaborada por força de pressão social da 
Revolução Mexicana, buscava apenas desmobilizar os 
revolucionários. Embora não tenha sido concebida para ser 

efetivada é bastante relevante o reconhecimento do direito à 
moradia digna, segura e adequada às necessidades familiares. 
 

O Estado social também floresce nas Alemanha com a 
Constituição de Weimar de 1919, onde reconheceu a necessidade de 
assegurar o direito à moradia, com a propósito de impedir, desde 

aquele tempo, rompantes e abusos autoritários realizados por uma 
minoria rica (a elite) e a aceitação silenciosa da maioria (a classe 
pobre), ou seja, um leque de direitos não poderiam ser postulados, 
apenas pelos  afortunados economicamente, mas houve nesta 
constituição o reconhecimento dos direitos  a todos os seres 
humanos, independente de força econômica. No entanto, as revoltas 

sociais não determinaram tão somente um ritmo de vida, mas 
dispuseram a sociedade em uma luta constante e contínua entre 
ricos e pobres em um ambiente único, tentando acabar com as 
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grandes desigualdades sociais, corroborando no primeiro momento 
para a segregação urbana de pobres e favelados. Para Nolasco 

(2008, p. 37) o direito à moradia era o início da disputa entre essas 
classes sociais. Ele explica que: 

 

Com a civilização e, por conseguinte, com o crescimento do 
número de habitantes e o aumento da riqueza, surgiu na cidade 

outra espécie de divisão, que nasce com outra inovação da vida 
urbana, acorrentando o trabalhador à sua tarefa, para que os 
excedentes pudessem garantir a fartura do homem rico, a 

propriedade, que no sentido civilizado da palavra, não existia nas 
sociedades primitivas, a divisão entre ricos e pobres. 
 

O Estado Social seria o responsável em diminuir o abismo 
socioeconômico entre pobres e ricos, e as Constituições sociais de 

Weimar e Mexicana são os marcos desse modelo de Estado de bem-
estar social. O Estado Social fundamenta e consolida a unidade 
política materialmente, tornando-se o lócus da luta de classes sociais 
e tentando buscar a cidadania e a dignidade da pessoa humana, 
através da criação de meios que garantam o exercício desses 
fundamentos. E a partir dessa ótica social que toda a teoria do 
constitucionalismo social se consolida. O Estado como Agente 
efetivador das políticas públicas sociais e garantidor dos direitos 
fundamentais e sociais.  

 
6.4 Do Estado Democrático de Direito  

 
O Estado Democrático de Direito assume um papel de ser 

aquele que sintetiza tanto o Estado Liberal quanto o Estado Social 
de Direito. 

A construção do Estado Constitucional se faz em face da 
criação de uma Carta Magna de um Estado de Direito, é ela que 
permite a inclusão de valores e princípios2 no âmbito do texto 

                                            
2 A Dignidade Humana, na Constituição Federal de 1988, foi elevada à condição de fundamento da 
República Federativa Brasileira, consoante se depreende do artigo 1º, inciso III, da CF/88. 
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Constitucional, principalmente no que tange à dignidade da pessoa 
humana e aos Direitos Fundamentais, assim como o 

estabelecimento de metas e diretrizes políticas a que o Estado deve, 
em primeiro momento, buscar, com o ideal de concretizar e de 
proteger os direitos e valores nela mencionados. 

Para Muller (2002, p. 87) O Estado Constitucional está 

sempre em construção dentro de uma ótica democrática. Muller 
afirma que: 

 
O Estado Constitucional aqui referido foi conquistado no combate 
contra uma história marcada pela ausência do Estado de Direito e 

pela falta de democracia; e esse combate continua até que todo 
homem seja um cidadão ativa na sociedade.  
 

O Estado Constitucional é moldado através da democracia, do 
Estado provedor de políticas públicas valoradas pela Constituição e 
pela cidadania.  

Tal concepção, passa pela ideia de uma espécie de dirigismo 
Constitucional, ainda que correntemente, por alguns, é refutada, é 
um fenômeno não que não se observa no âmbito normativo de uma 
Constituição característica e moldada sob os valores do Estado de 
Direito, também rotulado como liberal clássico.  

A Constituição Brasileira de 1988 utilizou a expressão “Estado 
Democrático de Direito”, onde se procurou demonstrar que o 
princípio democrático deve prevalecer sobre toda a ideia jurídica 
criada pelo novo texto constitucional. Desse modo, quando a 

Constituição Brasileira de 1988 afirma no seu artigo primeiro que a 
República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático 
de direito, assume assim, um compromisso entre as concepções 
liberais e sociais, do Estado de direito. Portanto, a concretização do 

Estado de direito pressupõe a confirmação de certos princípios 
constitucionais, tais como o princípio da juridicidade, da 
constitucionalidade, da separação dos poderes, dos direitos 
fundamentais, e, nesse diapasão, a ideia do Estado democrático de 
direito, e do princípio democrático. Para BONAVIDES (1993, p.48) o 
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Estado Social é considerado como “um Estado para solucionar os 
conflitos sociais iminentes”. 

Para Carvalho (2017, p.117) o Estado Constitucional surge a 
partir do reconhecimento das normas constitucionais e do âmbito 
da autoridade constitucional: a Constituição.  

Para Canotilho (2001, p. 13): 
 
O ideário do dirigismo Constitucional, como adiante será 
esmiuçado, contempla os textos constitucionais “carregados de 

programaticidade – desde a velha Constituição mexicana de 1918, 
até à Constituição brasileira de 1988, passando pela magna carta 
portuguesa de 1976. 

 

O dirigismo político está presente dentro das normas do 

Estado Democrático de direito, e sobre tudo, dentro das normas 
programáticas, que constituem a base da política pública e dos 
direitos sociais. É o dirigismo que coloca em xeque a ideia de um 
estado mais participativo e atuante na sociedade forçando-o a atuar 
na elaboração e execução de políticas públicas de Estado. 

Para Breus (2008, p. 20): 
 

O estabelecimento de metas, diretrizes ou princípios vinculados 
abertamente a valores e a opções políticas gerais por meio das 

espécies jurídico-normativo, como explicitado por Ronald 
Dworkin, com vistas à redução das desigualdades sociais e o 
estabelecimento de políticas específicas, como a prestação de 

serviços de educação e saúde, por exemplo, com o escopo de que 
esses elementos conformem um consenso social mínimo a ser 
seguido pelas maiorias, é característico de um paradigma de 

Constituição não existente no âmbito do Estado de Direito. 
 

O Estado Democrático de Direito perpassa pelas políticas 

assistenciais do Estado Social, e sobre tudo, pela ideia de Estado de 
“bem-estar-social” americano e Europeu. Estado este, responsável 
pela elaboração de novas ideologias sócio inclusivas que são 
responsáveis pela elaboração dos programas assistenciais para a 
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população de baixa renda na busca da efetivação dos direitos 
fundamentais e da dignidade. 

Coutinho (2002, p. 56) afirma que: 
 

Esses direitos, representantes desse consenso social mínimo e 
detentores de posição privilegiada na Constituição, passam a ser o 
escopo da atividade administrativa estatal, o que demonstra mais 

uma diferença em relação ao Estado de Direito, o qual tinha por 
finalidade a busca da realização de finalidades que se subsumiam 

à estrita noção de interesse público. 
 

Os direitos sociais passam a ser entendidos como direitos 
ligados a dignidade da pessoa humana e do exercício da cidadania, 
pressupostos indispensáveis ao novo modelo de Estado Democrático 

de Direito: “O Estado provedor de cidadania ou Estado-Cidadão”. 

 
6.5 O Estado contemporâneo e a habitação de massa 

 
Do ponto de vista histórico, a proposição e execução de 

grandes edifícios de habitação coletiva na América Latina tem 
grande relação com as teorias e realizações sobre o tema 
desenvolvidos na Europa, URSS e América do Norte e a circulação 
mundial de ideias desde o século XIX. Por outro lado, envolve uma 
série de fatores (políticos, culturais, sociais, históricos, climáticos, 
etc.) distintos daqueles encontrados no hemisfério norte. Sendo 
assim, o Estado contemporâneo passou a ter dois modelos de 

habitação em massa. 
Entretanto, ao menos desde finais do século XIX, a questão do 

planejamento do espaço urbano e do estabelecimento de novas 
formas de habitação de massa vem sendo estudada e teorizada por 
diversos autores, em várias partes do mundo. Um bom exemplo é o 
trabalho do urbanista alemão Ludwig Hilberseimer, publicado de 

modo extensivo em seu livro Großstadtarchitektur, de 1928. Ao 
contrário das buscas por aplicação imediata que caracterizaram as 
proposições do mestre franco-suíço, as postulações de Hilberseimer 
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tem caráter bem mais científico, como ele mesmo menciona em seu 
último livro Un'idea di piano, de 1963. Seu estudo de 1928 para a 

arquitetura da grande cidade apresenta considerável evolução 
teórica à proposta corbusiana da Ville Contemporaine pour trois 
millions d'habitants de 1922, no qual o zoneamento de moradias, 
comércio, escritórios e lazer localizavam-se em setores urbanos 

distintos. 
A habitação de massa condizia com edifício e casas planejadas 

em único modelo arquitetônico. 
O modelo de habitação coletiva de grande escala é parte 

constituinte das teorias urbanas modernas, em geral de pretensão 
universalista, fruto da revolução industrial que se inicia no século 
XVIII e das grandes guerras do XX. Um estudo que pretenda 

compreender as origens e evolução de tal modelo deve partir daí. O 
entendimento do contexto histórico, social e político em que se 
deram as realizações em estudo requer a revisão das principais 
teorias urbanas propostas e aplicadas em diversas partes do mundo 
ocidental ao menos desde finais do século XIX. 

No que tange a política habitacional brasileira, o processo de 
consolidação dos centros urbanos brasileiros foi realizado a partir 
de uma herança colonial baseada numa forte hierarquia social, em 
que um complexo sistema urbano era subjugado à preponderância 
do mundo rural, tanto na vida política quanto na vida económica do 
país. Nesse sentido, Martine e McGranahan (2010) afirmam que até 
à proclamação da República em 1889, as cidades brasileiras não 

compunham uma rede urbana articulada, não passando de pontos 
isolados no litoral que mantinham um contato muito maior com o 
mundo externo do que com cidades mais próximas. Esta situação 
mudou somente a partir do impulso modernizante provocado pelo 

capitalismo emergente no final do século XIX, quando as instituições 
políticas e económicas brasileiras sofreram profundas 
transformações, e os centros urbanos passaram a representar um 
elemento essencial para o desenvolvimento nacional (Martine e 
McGranahan, 2010). 



Marcio Fernando Moreira Miranda | 115 
 

Este conjunto de transformações não ocorreu de forma 
harmónica entre os distintos grupos que compunham a sociedade 

brasileira, e em função disto o ambiente urbano passou a ser palco 
de lutas em torno de projetos hegemónicos, contrastando com o 
impulso modernizador que dinamizou os centros urbanos 
brasileiros no início do século XX. A pobreza que antes sobrevivia 

nas áreas rurais foi transferida para as áreas urbanas devido a 
intensos ciclos migratórios. Villaça (2001) afirma que estes ciclos 
migratórios foram responsáveis pela criação de dois tipos distintos 
de ocupações urbanas. Por um lado, os membros das elites rurais 
que chegavam aos centros urbanos e procuravam ocupar as áreas 
mais privilegiadas em termos de acesso a serviços públicos, e por 
outro, a massa composta por migrantes rurais pobres e escravos 

recém-libertados, que foi responsável pela criação dos bairros 
populares suburbanos ou periféricos e também pela ocupação de 
cortiços nas regiões centrais decadentes. A despeito destas tensões, 
o movimento populacional em direção às cidades acarretou 
profundas transformações na sociedade brasileira, que implicaram 
uma demanda cada vez maior de políticas urbanas. Entretanto, as 
primeiras intervenções urbanísticas tiveram um caráter muito mais 
estético do que ordenador do espaço, em que a intenção subliminar 
era deslocar os moradores pobres que habitavam as áreas centrais 
para regiões mais periféricas das cidades em expansão. 

O avanço da industrialização tardia foi responsável por um 
modo de urbanização caracterizado por um rápido crescimento das 

áreas periféricas na maioria dos grandes centros urbanos, a partir 
de um intenso processo de êxodo rural ocorrido no início da década 
de 60 do século XX. O intenso crescimento das áreas urbanas no 
Brasil refletiu uma superação da dependência económica e da 

hegemonia política das suas elites agrárias, devido a um maior 
dinamismo do setor industrial. Além disso, dado que esta 
transformação teve lugar num tempo relativamente curto, 
ocorreram mudanças drásticas nas densidades demográficas. Este 
processo de adensamento urbano impôs ao Brasil uma nova 
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realidade sociopolítica, visto que o mesmo foi realizado a partir de 
um massivo emprego de mão-de-obra barata pelo processo de 

industrialização. Esta massa de trabalhadores desqualificados 
passou a ocupar áreas periféricas desprovidas de infraestruturas 
urbana, agindo muitas das vezes como se fossem desbravadores de 
regiões marcadas pela precariedade. 

Em pouco mais de cinco décadas o Brasil deixou de ser um 
país rural, passando a ser predominantemente urbano, em função 
da diminuição da população rural, de 63,2% em 1950 para 18,8% 
no ano 2000. O impacto deste crescimento vertiginoso da área 
urbana acarretou uma série de problemas que vão desde a 
incapacidade das ações governamentais em promover um ambiente 
urbano capaz de agregar os diferentes segmentos sociais, até ao 

agravamento dos padrões de distanciamento socioespacial entre 
ricos e pobres. 

Lago (2000 e 2001) aponta que a crise económica brasileira 
nas décadas de 70 e 80 gerou uma grave crise urbana, a qual 
contribuiu para o aumento da fragmentação social no tecido urbano, 
cuja expressão mais visível foi o acirramento dos padrões de 
diferenciação socioespacial. Este padrão fragmentado e excludente, 
imposto por esta crise, acabou por ter outra manifestação que foi a 
construção dos chamados enclaves desconectados da vida urbana 
local. Segundo Lago, estes agrupamentos materializam-se no 
interior das cidades brasileiras na forma de ilhas que não mantêm 
nenhum tipo de cooperação ou identificação com as áreas pobres 

que existem no seu entorno. Uma das consequências da formação 
destes enclaves foi a ocorrência de uma auto segregação das classes 
médias e altas que, por sua vez, impuseram uma segregação 
compulsória às camadas pobres, que passaram a ser caracterizadas 

como sendo formadas por indivíduos disfuncionais e agentes 
portadores de grandes riscos para a manutenção da ordem urbana, 
tendo como único recurso de moradia as habitações de massa (casas 
populares). 
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6.6 Do Estado pós-contemporâneo ou pós-neoconstitucinalistas 
 

O Estado pós-contemporâneo nasce dentro de uma ótica 
assistencialista e social, entretanto como viés de ser um Estado-
governo provedor de novas políticas públicas sociais e humanitárias. 
Essa nova concepção nasce após os processos humanitaristas na 

Europa pós-Segunda Guerra (direitos de 4ª geração) e da 
necessidade de prover novos valores éticos-cidadãos (fraternidade, 
solidariedade, assistência social, dentre outros). 

Para Sarlet (2005, p.34) O Estado pós-contemporâneo é 
“aquele que busca a verdadeira efetividade dos direitos para o 
cidadão”. Ele afirma que: 

 
A inserção desses Direitos Fundamentais em posição privilegiada 

na esfera das Constituições é fruto dos vários compromissos 
sociais do Pode Constituinte que, invariavelmente, apresentam-se 
de forma antagônica. Essa é uma das razões pelas quais a Carta 

Magna assegura direitos opostos e conflituosos, como a proteção 
do meio ambiente e o direito ao desenvolvimento, dentre outros. 
 

Os direitos sociais são compromissos sociais do Estado 
perante seus cidadãos, são normas fundamentais de cidadania e de 
efetiva aplicação desses direitos. Habermas (1999, p. 23) dizia que: 

 
As crises de legitimação do capitalismo, sendo este modelo 

regulado pelo Estado levam à crise do próprio Estado, que deve 
buscar novos meios de legitimar-se. E que cada Estado está fadado 
a se modificar para a busca de novos valores sociais e de direitos. 

 

O Estado pós-contemporâneo tem pelo menos no inicio desse 
século, demonstrando ser uma tentativa de efetivar os direitos 
sociais através de novas políticas públicas sociais. 

Para Rawls (2002, p. 57), o Estado poderá efetivar os direitos 

sociais através da busca de plena justiça social. Afirma ele, que: 
 

(...) as decisões valorativas impostas pela Constituição basear-se-
iam na noção de “razão pública”, que abrangeria os princípios 
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substantivos de justiça, que seriam aplicados em um ambiente 

democrático, cabendo ao juiz sua aplicação e interpretação na 
busca da verdadeira cidadania.  
 

O Estado-cidadão tem esse papel de garantidor do exercício 
pleno dos direitos sociais e transformador da sociedade na busca da 
verdadeira justiça social, através de novas políticas públicas 
assistenciais e cidadãs. Mas será possível essa verdadeira efetivação 
dos direitos sociais sem que haja erros ou vicissitudes na 
implementação das políticas sociais? Seria possível aplicar a teoria 
do constitucionalismo social no Estado democrático de direito 
brasileiro? 

 



 
 
 

7 
 

Da cidadania e sua busca efetiva: 

hipóteses de efetivação e de vicissitudes  
 

 
O sexto capítulo da tese faz uma abordagem jus filosófica do 

conceito de cidadania, desde as concepções de Platão, Aristóteles na 
Grécia Antiga, passando pela abordagem de Santo Agostinho e São 

Tomás de Aquino, na Idade Média, vislumbrando sua aplicação pelos 
teóricos contratualista na modernidade até chegar a atual concepção 
política de cidadania, apontando as hipóteses de efetivação das 
políticas, bem como as vicissitudes na implementação do programa. 

 
7.1 Da cidadania e sua efetiva busca 

 
A cidadania como conceito surge a partir da ideia de 

participação política e social dos indivíduos de uma sociedade dentro 
do corpo institucional do Estado. O conceito de cidadania perpassa 
pela ideia de aplicação da norma constitucional para efetivar os 

direitos fundamentais de qualquer cidadão.  
A cidadania é o instrumento de inclusão social, a partir da sua 

construção desenvolve-se a ideia de dignidade da pessoa humana e 
consequentemente a inclusão social dos cidadãos ainda a margem 
da sociedade e do Estado.  

A cidadania tem sua etimologia a partir da essência da origem 
histórica da palavra: Polites (em grego: aquele que vive na cidade), 
que os romanos traduziram por cives, que possui como significado: 
o membro da polis ou civitas. 
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Os Cidadãos são aqueles os homens que participam do 
funcionamento da Cidade-Estado, eles são os titulares de direitos 

políticos. Essa concepção da palavra tem como intuito, demonstrar 
a participação dos mesmos, que se fazia de forma direta, sem a 
mediação de representantes.  

Na democracia de Atenas, a prerrogativa essencial do cidadão 

foi a isegoria, pelo qual, era dado ao mesmo, a igual liberdade de 
palavra nas assembleias do povo, muito mais do que a isonomia ou 
submissão às leis, independentemente da divisão do povo em demoi 
e fratrias. 

Em Roma, o grau de participação do povo na atividade política 
foi menor do que do povo ateniense; mas, mesmo assim, não deixou 
de ser fundamental, quando se considerada perante os padrões 

modernos. No campo legislativo, as leges rogatae, que eram votadas 
pelo povo, reunidos em comícios (um para cada cúria) por proposta 
de um magistrado, parecem ter sido mais importantes que as leges 
datae no período republicano. O povo romano exercia o direito de 
participação democrática na sua cúria. 

Em 286 a.C, a lex Hortensia estabeleceu a força vinculante dos 
plebiscitos também aos patrícios. No campo judiciário, igualmente 
durante toda a república, os juízes eram quaisquer do povo e o 
instituto da provocatio ad populumpermitia ao condenado a penas 
graves recorrer diretamente ao julgamento popular. 

Entede-se que desde a antiguidade a democracia e a cidadania 
passam a ser vistas como um instrumento de participação popular 

dentro dos negócios do Estado. 
Percebe-se que essa característica de status activus da 

cidadania greco-romana, composta de poderes e não de meros 
direitos subjetivos, tornava possível à criação de um sistema de 

responsabilidades próprio do direito público. Outro fato curioso, foi 
a instituição do grafe paranomon, por exemplo, introduzida em 
Atenas no curso do século V a.C. e a partir de Atenas se espalhou 
para as outras polis gregas, como Agrigento, qualquer cidadão podia 
citar outro perante um tribunal, pelo fato de haver proposto à 
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Eclesia (Assembleia) uma lei que se revelou inconveniente ou inútil. 
O cometimento de certos crimes políticos era punido com a atimia, 

isto é, a degradação cívica, total ou parcial, ainda que o criminoso 
não fosse um agente público ou magistrado. 

Para Colagens (2003) a cidadania era retratada no seguinte 
trecho da obra clássica que: 

 
(...) o cidadão estava em todas as coisas submetido, sem reserva 
alguma, à cidade; pertencia-lhe inteiramente, tanto na guerra 

quanto na paz. Não havia, praticamente, vida privada. Muitas 
cidades gregas proibiam o celibato: outras, o trabalho manual ou, 
contraditoriamente, a ociosidade. Até a moda era objeto de 

regulação pública: a legislação espartana determinava o penteado 
das mulheres e a de Atenas proibia que elas levassem em viagem 
mais que três vestidos. Em Rodes, a lei impedia os homens de se 

barbearem e em Esparta eles eram obrigados a raspar o bigode. 
 

A cidadania durante a idade média era advinda dos laços de 
sangue com a realeza e com o clero. 

Santo Agostinho e São Tomás de Aquino diziam que a 
cidadania era um privilegio da nobreza e da realeza, que estavam 
próximo do rei, e, portanto, de Deus. O cidadão está mais perto de 
Deus, na medida em que todos são imagens dele próprio. 

Na idade moderna, a sociedade ocidental passa a ter o conceito 
de cidadania como instrumento de aquisição de direitos políticos e 
sociais. 

Para Comparato (2003) a cidadania ressurge como o mundo 
moderno, que: 

 
O renascimento da vida política fundada na liberdade entre iguais 

deu-se apenas a partir do século XI, nas cidades-Estados da 
península itálica, e com características muito semelhantes às da 

cidadania antiga: o grupo dos que tinham direitos políticos era 
composto de uma minoria burguesa (isto é, etimologicamente, dos 
habitantes dos burgos, tornados independentes dos domínios 

feudais), sob a qual labutava toda uma população de servos e 
trabalhadores manuais, destituídos de cidadania. 
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O movimento de centralização e expansão territorial do poder 

político, a culminar com a instauração do regime de absolutismo 
monárquico, suprimiu esse espaço limitado de liberdade. Foi 
contra ele que se forjou, pela via revolucionária, o mundo político 

moderno. 
 

Assim, a cidadania passa a ser um valor de mudança do 

regime político e responsável pela fundação das primeiras 
democracias contemporâneas. 

A cidadania na atualidade é concebida através dos 
movimentos revolucionários da França e da América. Os 
revolucionários americanos e franceses, ao mesmo tempo em que 
procuraram restabelecer a cidadania política abolida pelo 
absolutismo monárquico, reconheceram em todo indivíduo, de 

qualquer sexo ou condição social, a titularidade de direitos naturais, 
que o Estado deve respeitar, em todo tempo e lugar. A afirmação da 
naturalidade dos direitos humanos implica, correlatamente, a de sua 
universalidade. 

A Assembleia Nacional Francesa teve que enfrentar, desde o 
início de seus trabalhos em 1789, o problema político-ideológico 
levantado pela confluência de duas correntes de pensamento: O 
Liberalismo inglês e o Contratualismo Francês.  

Para Comparato (2003) a cidadania contemporânea nasce a 
partir dos debates da Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão (1789), ele afirma que: 

 

Durante todo o debate sobre a Declaração dos Direitos, vários 
oradores manifestaram-se, reiteradamente, em favor de seu 
alcance universal; de onde a utilização preferencial do termo 

"homem", em lugar de "cidadão". Essa visão do mundo, que 
remonta ao naturalismo antigo e foi, de certa maneira, consagrada 

por J. Locke, reputa que os cidadãos de qualquer país, em qualquer 
época, têm os mesmos direitos fundamentais, ainda que não 
reconhecidos pelo Estado. Em sentido contrário, uma outra 

corrente de pensamento, mais ou menos influenciada por 
Rousseau, entende que no "estado civil", contrariamente ao 
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"estado da natureza", "todos os direitos são fixados pela lei", como 

expressão da vontade geral. 
 

A cidadania é expressa pela vontade geral perante a teoria 
contratualista, em contrapartida, a teoria liberalista tem a cidadania 
como um valor individual de cada cidadão manifestada por sua 
vontade individual. 

Na nossa carta imperial de 1824, a cidadania passa a ser vista 
como um direito subjetivo e de natureza ativa, como pode ser visto 
no artigo 90: 

 
(...) As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembleia 
Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Províncias, serão 

feitas por Eleições indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos 
activos em Assembléias Parochiaes os Eleitores de Província, e 

estes os Representantes da Nação, e Província. (BRASIL, 1824). 
 

A cidadania é para Pimenta Bueno (2005, p. 149): 
 

Uma combinação sublime, que coloca a sociedade, por mais 
numerosa que seja, e sem confusão, como que na gerência 
imediata, na cooperação, ou fiscalização ativa do governo do 

Estado, combinação que ramifica-se nas administrações 
provinciais e municipais, e cuja ação alarga-se tanto mais quanto 

mais liberais são as leis regulamentares. 
 

A cidadania é pois, uma combinação entre o exercício dos 
direitos do cidadão e a gerência imediata do governo do Estado, 

através de leis e regras de regulamentação social (direitos e deveres). 
 

7.2 As hipóteses de efetivação e de vicissitudes  
 

A cidadania a partir da ótica da efetivação do direito à moradia 
perpassa pela ideia que toda política pública tem que ser constituída 
para alcançar a dignidade da pessoa humana. A cidadania é o reflexo 
da efetivação do direito à moradia, e ela contribui para a construção 
das políticas públicas. 
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As vicissitudes que podem ocorrer na implementação das 
políticas públicas geram reflexos direitos na dignidade humana, 

erros que podem ocorrer no projeto das unidades habitacionais e na 
implantação do programa Federal Minha Casa, Minha Vida podem 
acarreta um grande abismo de concretização da própria dignidade 
dos beneficiários. 

Esses erros e vicissitudes são gerados pela má gestão do 
programa, por reflexos na execução e por fatores externos como a 
violência e a precariedade de serviços públicos de saúde e 
saneamento básico. 

Para construirmos algumas hipóteses de efetivação das 
políticas públicas e de concretização da dignidade humana com a 
aquisição do direito de moradia no programa “Minha casa, minha 

vida” faz-se necessário discutir que medidas de efetivação podem ser 
implementadas? Quais vicissitudes são encontradas de fato na 
implementação das políticas públicas de moradia e de habitação 
popular? 

Para ter essas respostas tem-se que investigar os dados 
estatísticos apresentados pelo programa e pelos documentos e fotos 
arrecadados durante o levantamento exploratório.  

 



 
 
 

8 
 

Das políticas públicas assistenciais e sua aplicação: 

as vicissitudes e suas consequências 
para os beneficiados 

 
 

O sétimo capítulo traz um enfoque sobre o conceito de 

políticas públicas, sua evolução dentro do Estado socialdemocrata, 

explicitando as políticas públicas assistencialistas como instrumento 
de acesso aos direitos sociais, sobre tudo ao direito de moradia e o 
Déficit Habitacional no Brasil com seus aspectos históricos, bem 
como as possíveis consequências das vicissitudes para os 
beneficiados.  

 
8.1 Conceito de política pública 

 
As políticas públicas podem ser compreendidas como um 

conjunto de normas e atos que são unificados pela sua finalidade. Os 
atos, decisões ou normas que a compõe, tomados isoladamente, são 

de natureza heterogênea e submete-se a um regime jurídico que lhe 
é próprio. 

Para Comparato (1997 p. 353), “as políticas públicas são 
constituídas de um conjunto de normas e ações públicas unificadas 
por sua finalidade (social). Elas são normas de aplicação imediata e 
de natureza efetiva”. 

Para Friedman (1977, p. 78), “as políticas públicas são 
entendidas como o "Estado em ação"; é o Estado implantando um 
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projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 
setores específicos da sociedade. 

Para Hofling (2013, p. 04) o Estado não pode ser reduzido à 
burocracia pública, aos organismos estatais que conceberiam e 
implementariam as políticas públicas. Ela afirma que:   

 

As políticas públicas são aqui compreendidas como as de 
responsabilidade do Estado quanto à implementação e 

manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que 
envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da 
sociedade relacionados à política implementada. 

 

Nesse sentido, as políticas públicas não podem ser reduzidas 
a políticas estatais. Elas são o alicerce de um Estado menos opressor. 

Offe (1991, p. 37) analisa o Estado como: “(...) uma esfera da 
sociedade que concentra e manifesta as relações sociais de classe, 
onde conflitos ocorrem já que no interior do Estado estão presentes 
interesses referentes à acumulação do capital e às reivindicações dos 
trabalhadores. 

As políticas públicas são necessárias para diminuir o abismo 
socioeconômico entre ricos e pobres. É este o fundamental papel do 
Estado socialdemocrata. Para os neoliberais, as políticas (públicas) 

sociais são ações do Estado na tentativa de regular os desequilíbrios 
gerados pelo desenvolvimento da acumulação capitalista que são 
consideradas como um dos maiores entraves a este mesmo 
desenvolvimento e responsáveis, em grande parte, pela crise que 

atravessa a sociedade.  
A intervenção do Estado constituiria uma ameaça aos 

interesses e liberdades individuais, inibindo a livre iniciativa, a 
concorrência privada, e podendo bloquear os mecanismos que o 
próprio mercado é capaz de gerar com vistas a restabelecer o seu 
equilíbrio. Uma vez mais, o livre mercado é apontado pelos 
neoliberais como o grande equalizador das relações entre os 
indivíduos e das oportunidades na estrutura ocupacional da 
sociedade. 
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Portanto, as políticas públicas possuem desde sua evolução 
até sua implementação um importante papel de regulador das 

desigualdades sociais e supressor do abismo entre ricos e pobres. 
 

8.2 Evolução das políticas públicas no Estado Socialdemocrata 
 

As políticas públicas nascem dentro de um contexto ainda 
liberal, o grande pensador do livre mercado e de sua própria ordem, 
Hayek defendia a necessidade de implementar políticas públicas 
para que visem à inclusão no mercado dos indivíduos que 
circunstâncias históricas ou contingências econômicas privaram da 
capacidade de sair autonomamente da sua situação de exclusão 
socioeconômica. Ele chegou até a defender a introdução de uma 

renda mínima universal, colocando-se assim mais à esquerda dos 
liberais e neoliberais brasileiros (em oito de janeiro de 2004 o 
Congresso aprovou a Lei n° 10.835, que institui a Renda Básica de 
cidadania — lei que até agora não foi implementada). Vale à pena 
citar o seguinte trecho do terceiro livro de Direito, Legislação e 
Liberdade, já que oferece um ótimo ponto de partida para nossas 
reflexões. Assim Hayek (1985, p. 59): 

 

A garantia de uma renda mínima para todos e de uma moradia, ou 
uma espécie de piso abaixo do qual ninguém precisa descer, 
mesmo quando incapaz de se sustentar por si mesmo, parece 

constituir não só uma proteção perfeitamente legítima contra um 
risco comum a todos, como também um elemento indispensável 
da Grande Sociedade, em que o indivíduo já não tem direitos sobre 

os membros do pequeno grupo onde nasceu. Um sistema que visa 
a incitar grande número de pessoas a abandonar a relativa 
segurança proporcionada pela condição de membro do pequeno 

grupo provavelmente logo geraria insatisfação e reação violenta 
quando seus primeiros beneficiários se vissem desamparados ao 

perder, não por culpa própria, sua capacidade de ganhar a vida. 
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Assim, os direitos ao mínimo existencial, à moradia e a outros 
direitos sociais são indispensáveis para a inclusão do cidadão dentro 

da Grande Sociedade. Hayek (1985, p. 60) entende que: 
 

(...) é uma elaboração da noção popperiana de Sociedade Aberta. 
Contrapõe-se ao grupo ou à formação tribal, ao pequeno grupo 
mencionado na citação que acabei de ler. Este é formado por 

indivíduos unidos por laços de sangue ou, mais genericamente, por 
relações essenciais fortes (cultura, língua, religião, etc.). A Grande 

Sociedade, pelo contrário, é tendencialmente aberta e qualquer 
indivíduo pode participar dela sem que se exija, que compartilhe 
com os demais membros vínculos culturais ou étnicos. É uma 

sociedade na qual as relações entre indivíduos são anônimas, já 
que são determinadas por mecanismos jurídicos igualitários 
(ninguém possui privilégios) e por mecanismos econômicos (por 

ex. os contratos de compra e venda). 
 

Para Panzini (2016, p. 123) a justificativa da existência dos 
direitos sociais como meio de inclusão social através das políticas 
públicas é ao seu modo:  

 
(...) uma perspectiva neoliberal contrária à ideia de justiça social, 
mas também por salientarem alguns aspectos que passam 

despercebidos no debate atual no Brasil. O primeiro é a função de 
integração social e civil de políticas públicas que ofereçam uma 

rede de proteção social mínima. O segundo diz respeito à questão 
da responsabilidade individual para a própria situação 
socioeconômica. 

 

As políticas públicas são responsáveis pelo resgate da 
cidadania dentro de um espaço social de lutas e conflitos ordeiros. 

Para Dworkin (2002, p. 36): 
 

(...) as normas constitucionais são o gênero das espécies 
normativas regras, princípios e políticas (policies). Elas, com certa 
frequência, são utilizadas como termo princípio que é utilizado de 

modo genérico, isto é, projetado de maneira negativa, 
representando todo o conjunto de padrões normativos que não são 
regras. Há que, todavia, já de início, delinear uma distinção mais 
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apurada entre princípios e políticas. A política é aquele tipo de 

padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma 
melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 
comunidade. (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato 

de estipularem que algum Estado atual deve ser protegido contra 
mudanças adversas). Já princípio pode ser tipo como um padrão 
que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar 

uma situação econômica, política ou social considerada desejável, 
mas porque é uma exigência da justiça ou equidade ou alguma 

outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que 
o IDH deve ser majorado é uma política e o padrão segundo o qual 
nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um 

princípio. A distinção se torna problemática, entretanto, se 
tomarmos um princípio como expressão de um objetivo social (é 
objetivo de uma sociedade que nenhum homem se beneficie de seu 

próprio delito), ou interpretarmos uma política como resultado de 
um princípio, ou seja, o princípio de que o objetivo que a contém é 

meritório. Os argumentos de princípio são argumentos destinados 
a estabelecer um direito individual, ao passo que os argumentos de 
política são argumentos destinados a estabelecer um objetivo 

coletivo. Os princípios são proposições que descrevem direitos; as 
políticas são proposições que descrevem objetivos.  
 

Dworkin afirma que toda regra de direito é de natureza 
individual e principiológica, que todo homem se beneficia de sua 
própria interpretação e, por conseguinte, de seu delito. Já as políticas 
públicas são argumentos destinados ao coletivo, a sociedade em 
geral, ao bem-estar social. Os princípios descrevem as proposições 

dos direitos, enquanto, as políticas descrevem os objetivos Estatais. 
 

8.3 Das políticas Assistencialistas no Estado Socialdemocrata 
 
O Estado socialdemocrata passa a desenvolver diversas 

políticas públicas de natureza Estatal (políticas de Estado), 

sobretudo, no campo da Assistência Social. Essas políticas são 
voltadas para educação, saúde, moradia, previdência social, nutrição 
e alimentação. 
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Essas políticas nascem da concepção de um conjunto de 
políticas sociais. Para Riberio (2005, p. 15) o conceito de política 

pública está associado ao conceito de política social, assim ela 
afirma: 

 

Assim, a política social deve ser entendida como um conjunto de 
programas e ações do Estado, dentro de determinado período de 

tempo, tendo como objetivo o atendimento de necessidades e 
direitos sociais fundamentais que afetam as condições básicas de 
vida da população, principalmente aqueles que dizem respeito à 

pobreza e à desigualdade. Tais necessidades e direitos surgem a 
partir de cada processo histórico e objetivam garantir segurança 
ao indivíduo, em determinadas situações de dependência, como 

velhice, invalidez, doença, acidente, etc. Pode-se concluir que tais 
políticas são formas de interferência do Estado nas relações sociais 
de produção, visando a manutenção do equilíbrio social, 

assumindo, portanto, características distintas, em diferentes 
sociedades. 

 

Para isso, o Estado deve ser constituído como um gestor de 
programas de governo e de políticas públicas assistenciais. Nos 
países em desenvolvimento, de uma forma geral, as áreas sociais de 
intervenção estatal são: educação, saúde, alimentação e nutrição, 
saneamento básico, habitação, previdência e assistência social, 
emprego e defesa do trabalhador.   

Para Riberio (2005, p. 56) as políticas públicas surgem nos 
anos 80 e 90 com os governos de José Sarney1 e Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), assim relata o mesmo que: 
 

Seguindo a mesma tendência, o governo Sarney vai aprofundar tal 
processo, criando, as condições para a sua radicalização, a partir 
dos anos 90.  

                                            
1 Em relação a este ponto é importante destacar que, no Brasil, se configurou uma prática política na 

qual vários programas eram sobrepostos, sendo realmente necessário um reordenamento de tal 
situação. Um exemplo disto foi a Fundação de Amparo à Escola (FAE). A criação de um Fundo 

específico para a garantia do financiamento do ensino fundamental (Fundef) e uma Emenda 

Constitucional de garantia de aplicação de recursos na saúde, por todos os níveis de governo, são 
exemplos deste novo formato. 
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Nos anos 80, já se percebia uma clara tendência de que o Estado 

passaria a ser a principal variável de ajuste, mediante os cortes nos 
gastos e a expansão das receitas públicas, visando, com isso, 
equilibrar as contas do governo. Assim, no final do mandato de 

Sarney já se observava, claramente, o crescente apoio político à 
privatização, demonstrando que a sociedade passara a acreditar no 
discurso de que o Estado era o responsável pela crise, o que 

favoreceu, sem dúvida, a aceitação das mudanças que viriam a ser 
empreendidas nos anos 90. 

Vale ressaltar que a reforma constitucional também assumiu um 
importante papel nesse processo de reestruturação, graças aos 
objetivos de remover a estrutura autoritária, recuperar os direitos 

políticos e avançar na discussão da consagração dos direitos 
sociais, além de garantir medidas protetoras dos interesses 
econômicos nacionais. É necessário lembrar, entretanto, que as 

transformações progressistas propostas pela “Constituição 
Cidadã” não tinham correspondência na disposição das elites 

econômicas e políticas de atender às amplas demandas sociais 
propostas. 
 

Entretanto, a implantação do modelo assistencialista e 
advinda nos anos 2000, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva 
(Lula). No Brasil, durante os governos Lula e Dilma (2002-2016) 
foram implementados programas sociais nestas áreas de assistência 
social e direitos sociais, tais como: 

 
Programa Fome Zero; 
Programa Luz para Todos; 

Programa Bolsa Família; 
Programa Universidade para todos; 
Programa Minha Casa, Minha Vida; 
 
Esses programas de governo passaram a ser identificados 

como programas de Estado, tanto que, o atual governo do 

presidente Michel Temer deu continuidade e o próximo governo 
também possivelmente dará continuidade.  



132 | As vicissitudes do programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” 
 

Para Ribeiro (2005, p.34) as políticas assistenciais ou sociais 
devem ser implementadas pelos governos como políticas de Estado 

para a promoção do Bem-Estar social. Afirma-se que: 
 

Os sentimentos humanitários e igualitários que criaram o imposto 
de renda progressivo também criaram um conjunto de medidas 
para promover o “bem-estar” de grupos específicos. Para o Estado, 

a mais importante destas medidas é o que se denominou 
impropriamente de “seguridade social”. Outras medidas deste tipo 

são os programas de habitação pública, o salário mínimo, a 
assistência médica a grupos específicos, os programas especiais de 
ajuda, etc. 

Em relação aos programas de habitação pública, alega-se que as 
externalidades justificam tais programas: os cortiços e as favelas 
impõem altos custos à comunidade, sob a forma de proteção 

policial e contra incêndios. Essa externalidade pode realmente 
existir, mas, para Friedman, se existisse, exigiria, em lugar de 

programas de habitação popular, IPTUs mais altos sobre 
habitações que aumentam os custos sociais, o que tenderia a 
igualar custos privados e custos sociais 

 

Assim, o direito de moradia ou de habitação passa a ser visto 
pelo Estado como uma importante política pública de Estado, onde 
o direito de moradia torna-se um instrumento de acesso a dignidade 
e a diminuição das desigualdades sociais. Dar-se a casa como 
símbolo de cidadania. 

Friedeman (1988, p. 59) aduz que: 
 

Os programas de habitação pública só podem, portanto, ter uma 
motivação, o paternalismo, e a justificativa de que as famílias que 
devem ser ajudadas “precisam” de casas mais do que de qualquer 

outra coisa não se sustenta, discordando ele completamente de tais 
procedimentos, pois, para os liberais, os pobres que recebem a 

ajuda são pessoas adultas e, portanto, responsáveis por suas 
escolhas.   
 

A moradia tem a partir dessa perspectiva teórica uma nova 
abordagem: um direito de acesso a cidadania e a dignidade, de 
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estreitamento entre ricos e pobres e de natureza fundamental a 
existência do ser humano.  

Os critérios para alocação dos recursos nos programas 
assistenciais partiram do Índice de Desenvolvimento Humano2 
(IDH), da O.N.U, e também de critérios governamentais tais como, 
as taxas de natalidade e de expectativa de vida dos brasileiros pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Para Januzzi (2003) são esses índices os indicadores 

necessários para quantificar a melhoria na qualidade de vida e no 
Bem-Estar Social da população. Que são compostos de três etapas: 
educação, expectativa de vida e o PIB. 

 
8.4 O Déficit Habitacional no Brasil e as políticas públicas: 

histórico e conceituações 
 
Atualmente, o déficit habitacional é gigantesco tanto 

quantitativo, quanto qualitativamente. Isso se dá, devido a grande 
parte dos municípios brasileiros, principalmente os localizados nas 
regiões metropolitanas, terem um elevado déficit habitacional, 
                                            
2 Baseado nas análises de Jannuzzi (2003), o IDH passou a ser utilizado largamente por pesquisas e 

organismos internacionais, a partir dos anos 80, como forma de avaliar operacionalmente o nível e o 

progresso do Desenvolvimento Humano de uma nação. Este Desenvolvimento Humano deveria ser 

entendido como um processo dinâmico e permanente de ampliação das oportunidades dos indivíduos 
para a conquista de níveis crescentes de bem-estar. Este índice é composto por três aspectos: 1) 

educação – oportunidade de acesso à educação e cultura, computado a partir da taxa de alfabetização 

de adultos e a taxa de escolarização; 2) esperança de vida – condições de desfrutar uma vida saudável 

e longa, medida síntese das condições de saúde e riscos à morbi-mortalidade; 3) Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita – refletindo a necessidade de recursos monetários para compra de bens e serviços 

indispensáveis à sobrevivência material em cada país. Através deste índice tornar-se-ia possível medir 
as condições da sociedade de dispor de um padrão adequado de vida. A despeito deste índice conquistar 

a adesão de todos os países, e de ser amplamente veiculado em todos os meios de comunicação, e de 

servir de medida síntese de bem-estar, torna-se importante destacar as limitações intrínsecas a este 
tipo de medida. Tomando o caso brasileiro como exemplo, este tem sido classificado como um país em 

nível médio de desenvolvimento (índice entre 0,5 e 0,8); esta posição, entretanto, é alcançada em 

função do PIB, visto que os demais índices têm perfil típico de países de nível baixo de IDH (inferior a 

0,5). Assim, tal índice pode efetivamente não representar a real situação de “padrão de vida” dos 
brasileiros. Além deste ponto, Jannuzzi destaca que o PIB é mais suscetível a variações conjunturais, e 

desta forma as alterações no IDH podem estar refletindo de forma mais efetiva as mudanças deste 

aspecto e não dos eventuais progressos nas dimensões de educação e saúde. Assim, tanto a classificação 
do país, como a classificação de uma população a ser beneficiada, podem não representar a realidade. 
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concentrado principalmente, na faixa de renda de até três salários 
mínimos.  

Assim, no total são 5.5463 milhões de domicílios que precisam 
ser construídos ou reformados, dos quais 4.629 milhões, ou seja, 
83,5% estão localizados nas áreas urbanas carentes. As moradias 
precárias assentadas em lugares sem infraestrutura, sem acesso aos 

serviços básicos, sem regularização fundiária e localizadas em 
favelas, cortiços ou em áreas de encostas sujeitas a riscos de 
soterramento, demonstram uma precariedade da ocupação sócio 
espacial brasileira e a necessidade urgente da reconstrução e 
reformulação das cidades em um novo modelo que reconstitua a 
cidadania das pessoas de forma digna e adequada a moradia. 

Para Bloemer (2013, p. 57) as implementações de políticas 

públicas de caráter habitacional poderiam diminuir o déficit 
habitacional. Segundo Bloemer: 

 
O Governo atual reconhece a problemática habitacional quando 

insere na agenda governamental a questão da moradia de interesse 
social e constitui o Ministério das Cidades como articulador de 
vinculação e unificação de diversas Secretarias e programas 

governamentais num único órgão com o intuito de se “repensar a 
cidade”. Diversos programas são reformulados nessa nova diretriz 

de atendimento à população mais carente e, na questão 
habitacional, especialmente as famílias de até três salários 
mínimos. Entre eles, está o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) – que ofertou à população um milhão de moradias 
pretendendo reduzir o déficit habitacional brasileiro em 14% em 
sua primeira fase. Já, na segunda fase do programa, o PMCMV 2, 

pretende disponibilizar mais dois milhões de moradias com a 
possibilidade de novo incremento de 600 mil conforme o 
desempenho do programa. 

 

A implementação de programas habitacionais como o 

programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) pretende reduzir o 
déficit habitacional brasileiro em 14% na sua primeira fase de 
implantação e de 13% na sua segunda fase de implantação.  
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Para Bloemer (2013, p. 58) o déficit habitacional é causado por 
três critérios: coabitação familiar; ônus excessivo de aluguéis e 

domicílios improvisados3. Ela afirma que: 
 

O déficit está formado por três grandes grupos: coabitação 
familiar, definida como o caso onde mais de uma família 
compartilha o mesmo lar; ônus excessivo com aluguéis, 

representado por famílias com renda até três salários mínimos e 
que gastam 30% ou mais com pagamento de aluguel; e domicílios 

improvisados. Assim, a inadequação de moradias através de 
domicílios rústicos e depreciados e que necessitam de reformas 
estão inclusos nas estimativas do déficit habitacional. 

No contexto brasileiro, enquanto em 1991 havia a demanda por 
5.374.380 novas moradias, em 2000 esse número subiu para 
6.539.528 unidades habitacionais representando acréscimo de 

21,7% no decurso de quase uma década, a uma taxa de 
crescimento de 2,2% ao ano. A elevação do grau de urbanização 

brasileiro fez com que o déficit habitacional urbano ajustado 
crescesse consideravelmente, em 1,5 milhões de moradias, 
enquanto sua estimativa em áreas rurais sofreu redução absoluta, 

em quase 400 mil unidades. Relativamente, no entanto, há ligeira 
queda do déficit, de 15,4% do estoque de domicílios permanentes 
em 1991, para 14,6% em 2000, havendo pequena ampliação 

relativa do déficit urbano e queda nas áreas rurais. 
 

O déficit habitacional desde a década de 90 até os anos 2000 
foi concebido pela falta de políticas públicas habitacionais concretas, 
mesmo que nas décadas anteriores (1960-1980) o Banco Nacional 

de Habitação (BNH) e o Sistema Nacional de habitação (SNH) 
tentaram através de programas habitacionais (COHAB´s) diminuir 
esse déficit que se agravou com o êxodo rural para as cidades nessas 
respectivas décadas4. Bloemer  (2013, p. 62) afirma que as políticas 

                                            
3 Segundo último estudo realizado pela Fundação João Pinheiro em 2008 “Déficit Habitacional no 
Brasil 2008”. 

4 A Fundação João Pinheiro é um órgão oficial de estatística de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão. Atua nas áreas de ensino e pesquisa em administração pública, 
avaliação de políticas públicas e na produção de indicadores estatísticos, econômicos, demográficos e 

sociais. A FJP presta serviços aos governos estaduais e federal, prefeituras, câmaras municipais, 
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públicas implantadas na década 60 a 80 não foram suficientes para 
atender a população carente: 

 

Na primeira metade dos anos 60 o debate na agenda pública girava 
em torno do subdesenvolvimento social e estagnação versus 
reforma e crescimento. Durante o regime militar a problemática 

se foca na questão do crescimento econômico e distribuição de 
renda. A política social era tida como uma não-política, omitida nos 

discursos oficiais, pois se acreditava na expansão dos complexos 
empresariais de provisão de bens e serviços sociais. O II Plano 
Nacional de Desenvolvimento – (PND), elaborado durante o 

governo Geisel, favoreceu a criação de ministérios e conselhos 
ministeriais na área social. É dessa época a redefinição do conteúdo 
das políticas, tendo sido priorizada a alocação de recursos na área 

social, ocasionando a expansão do gasto social. 
Com a Nova República, o foco da discussão passou a ser a eficiência 

e a eficácia das políticas sociais. Ao se reconhecer a magnitude da 
intervenção pública na área social, abriu-se o caminho para uma 
crítica à sua efetividade e capacidade resolutiva. Os critérios de 

avaliação foram redesenhados e a participação popular foi 
introduzida na agenda pública como princípio democrático, 
propiciando a maior participação dos cidadãos nos processos de 

decisão política e na fiscalização dos gestores públicos. 
 

Portanto, o déficit habitacional no Brasil só foi realmente 

combatido a partir da política pública habitacional dos anos 2000, 
com a implantação em 2009 do programa Minha Casa, Minha Vida, 
no final do governo Lula (2002-2010). A seguir o trabalho de tese 

elenca-se as hipóteses de aplicação das políticas públicas de acesso a 
moradia e o programa Federal “Minha casa, minha vida” com a 
abordagem da vicissitudes e suas consequências para os 
beneficiários.  
  

                                            
organismos nacionais e internacionais, universidades, empresas privadas e entidades representativas 
de diversos segmentos sociais. (www.fjp.mg.gov.br). Acesso em 17.04.2017. 
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8.5. A democratização da propriedade: o fator Minha Casa, 
Minha Vida” 

 
Em andamento 
 

8.6. Hipóteses de aplicação das políticas públicas na 

implantação dos condomínios habitacionais no programa 
Federal “Minha Casa, Minha Vida”: as vicissitudes e suas 
consequências para os beneficiados 

 
As hipóteses de não efetivação das políticas públicas de 

moradia no Brasil passa por quatro variáveis que vão desde a falta 
de gestão participativa dos beneficiários, a má qualidade dos 

materiais de construção, a falta de comprometimento do poder 
público e a falta de fiscalização dos órgãos devidos (Caixa Econômica 
Federal, Ministério Público e Secretarias de Desenvolvimento 
Urbano municipais). Para isto, deve-se levantar as seguintes 
variáveis que se provadas no estudo da tese comprovam as 
vicissitudes na implantação do programa de moradia e as suas 
consequências a dignidade e a cidadania dos moradores e 
beneficiários do programa. 

As variáveis a serem investigadas neste quesito são: 
 
a) O programa Federal Minha Casa, Minha Vida a partir de 

sua implantação irá atender os anseios dos beneficiários e 

com isso atender o mínimo existencial no tocante ao 
direito de moradia? 

b) Após a implantação do programa será ou não constatada a 
boa gestão do poder público no tocante ao acesso a 

cidadania no entorno das unidades habitacionais (acesso a 
serviços de saúde, educação, saneamento básico e 
segurança pública)? 

c) As vicissitudes que se apresentadas pelo programa Federal 
Minha Casa, Minha Vida durante a sua implantação 
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poderão retirar dos beneficiários a dignidade e a 
cidadania? 

d) Os dados estatísticos e documentais provarão que ocorreu 
má gestão e falta de comprometimento do gestor público 
na implantação e construção dos condomínios 
habitacionais?  

 



 
 
 

9 
 

O programa minha casa minha vida: 

as vicissitudes no processo de implantação 
(análise da pesquisa) 

 
 

No nono capítulo da tese, faz a análise dos resultados da 

pesquisa quantitativa e descritiva, abordando uma breve 

contextualização da origem do programa MCMV, das diretrizes, 
indicadores e do cenário da pesquisa. 

Em seguida, analisam-se os dados coletados através da 
formula de desvio-padrão e mesurasse os mesmos em tabelas e 
imagens o resultado quantitativo e qualitativo. 

Por último, têm-se as conclusões da análise dos dados. As 
sugestões para sanar as vicissitudes da implementação do programa 
e tornando eficaz o programa aos seus beneficiários construído 
cidadania através da dignidade da pessoa humana. 

 
9.1 Origem do programa Minha Casa Minha Vida 

 
O programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi instituído 

através da lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõem também 
da política de regularização fundiária de assentamentos localizados 
em áreas urbanas, em especial através da legitimação da posse. 

Segundo Amore (2015, p. 17) o programa foi criado como 

programa de base econômica, pelos ministérios da Casa Civil e da 
Fazenda em 2009: 
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O Minha Casa Minha Vida é, na origem, um programa econômico. 

Foi concebido pelos ministérios de “primeira linha” – Casa Civil e 
Fazenda – em diálogo com o setor imobiliário e da construção civil, 
e lançado como Medida Provisória (MP 459) em março de 2009, 

como uma forma declarada de enfrentamento da chamada crise 
dos subprimes americanos que recentemente tinha provocado a 
quebra de bancos e impactado a economia financeirizada mundial. 

 

Assim, o Ministério das Cidades tem um importante papel 
junto aos outros dois ministérios (da Casa Civil e da Fazenda). O 
ministro das cidades Aloísio Mercadante, desde 2003, passou a 
desempenhar dentro do processo de construção política de um 
sistema de cidades e de habitação de interesse social. Mesmo com as 
mudanças na condução política da pasta, ocorridas em 2005, a 

Secretaria Nacional de Habitação, o ministro procurava manter essa 

ideia: tentava implementar o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS) – nascido do primeiro projeto de lei de 
iniciativa popular, apresentado ao Congresso Nacional em 1991 e 
aprovado em 2003 – O presidente Luís Inácio Lula da Silva  conduziu  
o processo participativo de elaboração de um Plano Nacional de 
Habitação (PlanHab), contando com o conjunto de segmentos que 
compõem o Conselho das Cidades desde 2003. 

Para Amore (2005, p. 18): 
 
Com o SNHIS/FNHIS previam-se fundos articulados nos 

diferentes níveis federativos, todos controlados socialmente por 
conselhos com participação popular e com ações planejadas em 
Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), 

obrigatórios aos entes federados que quisessem se habilitar no 
sistema e receberem recursos federais. Os Planos seriam os 

responsáveis por definir claramente as necessidades habitacionais 
de cada município, bem como apresentar uma estratégia para 
enfrentá-las. Ainda de acordo com o modelo proposto, os PLHIS 

deveriam suceder os Planos Diretores Participativos, também 
obrigatórios para o conjunto de municípios brasileiros com mais 
de 20.000 habitantes, e deveriam, entre outras medidas de caráter 
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físico e territorial, apresentar uma estratégia fundiária para o tema 

da moradia. Uma articulação inusitada entre movimentos de luta 
pela moradia e setores empresariais representados no Conselho 
Nacional das Cidades estava em curso desde 2008, com o 

lançamento da “Campanha Nacional pela Moradia Digna – uma 
prioridade social”, cuja meta era a aprovação de uma Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) que vinculasse 2% dos recursos 

orçamentários da União e 1% dos estados, Distrito Federal e 
municípios aos seus respectivos Fundos de Habitação de Interesse 

Social, lastreando permanentemente a política nacional de 
produção habitacional.  
 

A implementação do programa Federal “Minha Casa, Minha 
Vida” passou a representa uma política de Estado e um programa 
essencial do Governo Lula e Dilma. A ideia de uma moradia digna a 

partir de políticas públicas descentralizadas e com a participação de 
Estados e Municípios na construção das casas populares. 

O programa teria como norte o modelo proposto pelo 
Ministério das Cidades e do Planejamento, os PLHIS deveriam 
suceder os Planos Diretores Participativos, que são obrigatórios para 
o conjunto de municípios brasileiros com mais de 20.000 
habitantes, e devem conter, dentre outras medidas de caráter físico 
e territorial, apresentar uma estratégia fundiária para o tema da 
moradia digna. 

O programa contaria com recursos do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) e do FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador). Para Amore (2005, p. 19): 

 

Prometia-se construir 1 milhão de casas, num primeiro momento 
sem prazo definido, investindo 34 bilhões de reais oriundos do 
orçamento da União e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), além de recursos para financiamento da infraestrutura e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), para financiamento da cadeia produtiva. 
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O Conselho das Cidades1 foi constituído pelo ministério das 
cidades para desempenhar um papel de gestão do programa Minha 

Casa, Minha Vida (MCMV). O conselho é órgão de gestão 
participativa ligado ao ministério das cidades e aos gestores de cada 
município. 

As apresentações oficiais que acompanharam o lançamento 

do programa se apoiavam nos dados quantitativos do déficit 
habitacional calculados em 7,2 milhões de moradias, 90% delas 
concentradas nas faixas de renda inferiores a três salários mínimos, 
70% nas regiões Sudeste e Nordeste, quase 30% nas regiões 
Metropolitanas para afirmar que o Programa o reduziria em 14%. 
Uma importante novidade em relação às práticas do BNH, que se 
caracterizou por desvios sistemáticos no atendimento das chamadas 

“demandas sociais”, era a preocupação com a produção para as 
rendas inferiores: 400 mil unidades (40% da meta) deveriam ser 
destinadas a famílias com renda de até 3 salários mínimos, o que se 
viabilizaria com o aporte de 16 bilhões de reais em recursos da União 
(70% de todo o investimento)2. 

A ideia inicial do programa era acabar com o déficit 
habitacional e implementar novas diretrizes habitacionais.  Segundo 
Amore (2015, p. 19) alguns textos adiantavam um déficit 
habitacional de 90% na faixa de renda salarial de até 3 salários 
mínimos. Ele afirma que: 

 

Alguns textos que se adiantaram na reflexão sobre os possíveis 
impactos do programa chamavam a atenção para o descolamento 
entre déficit e metas de produção: afinal, se 90% do déficit estava 

nas faixas de renda de até três salários mínimos, por que apenas 
40% das unidades era direcionada a essa faixa? Apontavam 

                                            
1 O Conselho das Cidades foi instituído no ano de criação do Ministério das Cidades e conta com a 

participação de uma grande multiplicidade de atores com atuação sobre questões urbanas: 

movimentos populares, ONGs, universidades, empresários, além de setores do Estado, poderes 
executivo e legislativo, nos seus diversos níveis federativos. 

2Ver página da campanha na internet, disponível em: <http://www.moradiadigna. 
org.br/moradiadigna/v1/index2.asp?p=11>, acesso em julho de 2017. 
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também a prevalência dos interesses dos setores imobiliário e da 

construção civil no processo de formulação do Programa, pois os 
60% restantes das moradias para rendas superiores já tinham se 
consolidado como mercado para esses setores pelo menos nos 

cinco anos que antecederam o lançamento do Minha Casa Minha 
Vida. 
 

O programa “Minha Casa, Minha Vida” teria como objetivo 
final diminuir esse déficit, mas a indagação inicial durante o 
processo de formulação do mesmo era “Por quê” o programa só 
destinava 40%3 dos seus recursos para essa faixa de renda? Seriam 
os interesses imobiliários que definiram essa política de 
financiamento habitacional? A ideia inicial não era proporcionar 
uma moradia digna a população de baixa renda ou carente? 

Outro ponto inicial do programa MCMV está ligado as fases 
de implantação do mesmo (dividido em Fase 1 e Fase 2). A Fase 1 
prometiam o financiamento de mais de 3 milhões de unidades 
populares de 2009 a 2011. A Fase 2 foi lançada em 2011 com objetivo 
de contratação de mais de 2 milhões de unidades populares. Amore 
(2015, p. 20) afirma que: 

 

Esse compromisso, a garantia de continuidade assumida de 
maneira geral pelos candidatos à Presidência, aponta para novas 

metas quantitativas, com a promessa de contratação de mais 3 
milhões de moradias. Foi o que ocorreu em 2011. Depois de dois 
anos de funcionamento (de 2009 a 2011), cumprida a meta 

quantitativa de 1 milhão de unidades contratadas, a Fase 2 do 
programa foi lançada com o objetivo de contratação de mais 2 
milhões de unidades, incluindo uma revisão dos limites de cada 

faixa de renda, com aumento dos custos máximos das unidades e 
com a incorporação de especificações mínimas que incluíram a 
exigência de acessibilidade universal, aumentando as dimensões 

dos ambientes, e de padrões mínimos de acabamento. 
 

                                            
3  Ver estudo de Arantes e Fix (2009), Maricato (2009), Rolnik e Nakano (2009). 
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O Programa cumpriu na primeira fase a entrega de um 
milhão de moradias, mas as mínimas condições de acabamento e 

outros pontos básicos ainda estavam a ser definidas pelo gestor 
público (os municípios) e pelo financiador público (A Caixa 
Econômica Federal). 

As faixas de renda do programa segundo Bloemer (2013, p. 

63) são dispostas em três níveis na Fase 1 (3 salários; 5 salários e 
mais de 10 salários) afirma Bloemer que: 

 
A meta estipulada para o programa em sua primeira fase foi de 
viabilizar através da Caixa Econômica Federal o acesso a um 

milhão de novas moradias para famílias com renda de até 10 
salários mínimos. Meta esta superada através da contratação de 
1.003.214 moradias. Para tanto, o governo injetou R$ 52,98 bilhões 

em investimentos no mercado que foram distribuídos conforme o 
déficit regional até o ano de 2011 (equivalente a 14% do déficit 

habitacional brasileiro) quando então lançou a segunda fase do 
programa. Na nova fase, a meta do governo é garantir mais de dois 
milhões de casas próprias até o final de 2014 injetando 125,7 

bilhões de reais, sendo R$ 72,6 bilhões oriundos de subsídios e 
outros R$ 53,1 bilhões de financiamentos. Nesta segunda etapa, 
além de financiar residências de famílias com renda de até dez 

salários mínimos, o programa permanece objetivando uma maior 
distribuição de rendas e inclusão social, pela geração de mais 

empregos e consequentemente renda por meio do aumento de 
investimentos na construção civil. A estrutura do programa 
permanece a mesma, com pequenas alterações, como por 

exemplo, o limite de renda dos beneficiários na Faixa 1 que foi 
alterado de R$ 1.395,00 na primeira fase para R$ 1.600,00 no 
PMCMV 2. 

 

Outro ponto importante do programa “Minha Casa, Minha 
Vida” está ligado a contratação habitacional pela Caixa Econômica 
Federal que passou de 5 bilhões de reais em 2003 para cerca de 

52,98 bilhões em 2010.  
O quadro abaixo explica essa evolução de recursos aplicados 

no programa MCMV: 
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Gráfico 1 – Evolução de contratação Habitacional da Caixa Econômica Federal 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal 

 

Os recursos utilizados pela Caixa Econômica Federal foram 
utilizados na construção de conjuntos habitacionais e unidades, vê-
se que esses recursos não foram efetivamente utilizados por 
diversos motivos: Corrupção, obras inacabadas, invasões de 

bandidos, violência e mal planejamento que portanto, neste trabalho 
são evidenciado na pesquisa, nos documentos, nas notícias dos 
jornais locais, na coleta dos dados e nos estudos de campo das 
universidade públicas brasileiras.  

Logo abaixo, o presente trabalho traz o segundo quadro 
ilustrativo que demonstra as fases do programa Minha Casa, Minha 
Vida e sua implementação nos anos de 2009 a 2014.  

 
Quadro 1 – Fases do programa MCMV 

Fase do programa Inicio Fim 

Fase 1 – PMCMV Abril de 2009 Junho de 2011 

Fase 2 – PMCMV Junho de 2011 Dezembro de 2014 

Fonte: elaboração própria (2017) 
 

A implementação do programa e a entrega das unidades 
populares deveria ser concluída no final de 2014, justamente no fim 
do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, fato que não 
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ocorreu, entretanto, o programa foi tido como a maior política 
pública de habitação até hoje implanta no país. 

Outro ponto a de discutir nessa análise preliminar do 
Programa Minha Casa, Minha Vida diz respeito as faixas de rendas 
dos beneficiários que priorizava as famílias com renda de até 3 
salários mínimos. Para Amore (2015, p.21) o programa deveria 

atender essa devida faixa de renda salarial, mas o mesmo não é 
indexado ao salário mínimo, explica Amore que: 

 
Ocorre que o PMCMV não é “indexado” pelo salário mínimo, o que 
poderia ter provocado distorções e a exclusão dos mais pobres 

diante da política de aumento sistemático dos seus valores que tem 
sido praticada desde 2003. Por isso, as faixas de renda foram 
definidas em reais, sem correção desde o lançamento da Fase 2, 

cada qual associada a diferentes fundos, níveis de subsídio, tetos 
de financiamento e custos de produção. O PMCMV ainda inclui 

investimentos com recursos orçamentários e do FGTS para a 
produção e reformas de habitações rurais no chamado Programa 
Nacional de Habitação Rural (PNHR), contratados com entidades 

governamentais e sociais – sindicatos, associações, cooperativas. 
 

O programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” passa a 
receber diversas fontes de financiamentos públicos, que 
possibilitaram também a participação de outras faixas de renda da 

população para aderir ao financiamento da casa própria. 
 No que tange ao financiamento as famílias rurais, o 

programa não observou os critérios de corte de renda familiar, mas 

através da renda anual determinadas pelas safras sazonais e pela 
criação pecuária (zona rural). 

 
Quadro 2 – faixa de renda- zona rural (Fase 2) 

Grupo Renda bruta familiar anual 
Subsídios 

 

Grupo 1 Até 15.000,00 reais 
Integral 

 

Grupo 2 
De 15.000,01 a 30.000,00 

reais 
Descontos de 7.610,00 reais do 

FGTS, subsídio para 
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assistência técnica e equilíbrio 
econômico financeiro 

Grupo 3 
De 30.000,01 a 60.000,00 

reais 

Subsídio para assistência 
técnica e equilíbrio econômico 

financeiro 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
 

Assim, o Programa “Minha Casa, Minha Vida” atendia tanto 
famílias de baixa renda de até três salários mínimos, quanto famílias 
de outras faixas de renda e as famílias da zona rural. 

O programa tem também outros indicadores de faixa por 
renda familiar que são aplicados as famílias da zona urbana. Veja o 
quadro abaixo: 

 
Quadro 3 – Faixas de renda do PMCMV por fases 

Fase Faixas Renda Familiar mensal 

Fase 1 (2009-2011) Faixa 1 Até 1.395,00 reais 

 Faixa 2 De 1.395,01 a 2.790,00 reais 

 Faixa 3 De 2.790,01 a 4.650,00 reais 

Fase 2 (2011-2014) Faixa 1 Até 1.600,00 reais 

 Faixa 2 De 1.600,01 a 3.100,00 reais 

 Faixa 3 De 3.100,01 a 5.000,00 reais 

Fonte: elaboração própria (2017). com base em informações retiradas nas 
páginas da internet do Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
 

O programa “Minha Casa, Minha Vida” passou por essas 
faixas de renda familiar até 2014, quando sofreu em 2017, outro 

reajuste de faixa de renda através da Medida Provisória nº 237 que 
ajustou as faixas de renda com índice de reajuste do salário mínimo. 

Outro ponto de financiamento do programa “Minha Casa, 
Minha Vida” diz respeito ao Fundo de Arrendamento Familiar 
(FAR). O FAR é utilizado em operações realizadas diretamente pelas 
prefeituras, pelas construtoras ou em parceria entre estes agentes. 
A construtora pode apresentar ao órgão financiador a operação 
completa, com terreno, projetos e licenciamentos, orçamentos e 
cronogramas. A prefeitura pode disponibilizar terra e promover 
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“chamamentos” para que construtoras apresentem o pacote 
completo da produção: projetos, licenciamentos e obras. 

Para Amore (2015, p. 21) há ainda outras formas de 
financiamento do programa “Minha Casa, Minha Vida”: 

 

Há ainda os empreendimentos que têm “demanda fechada”, ou 
seja, que estão vinculados a reassentamento de famílias 

decorrentes de obras de urbanização de assentamentos precários, 
projetos de infraestrutura que geram remoções assim como 
estratégias de eliminação de riscos. O Minha Casa Minha Vida, na 

Fase 2, acabou tornando-se o meio para a produção de habitações 
novas nos contextos das urbanizações de favelas executadas com 
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

justificada em função de sua maior agilidade na elaboração de 
projetos e realização das licitações de obras. 
 

O programa utiliza diversas fontes de recursos para o 
financiamento habitacional. Para Amore (20015, p. 22) cada faixa é 
atendia por um critério de financiamento, nas palavras de Amore: 

 
A Faixa 1 também é atendida por intermédio do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS) em operações contratadas com 
Entidades, associações e cooperativas de natureza diversa que 
tenham se habilitado junto ao Ministério das Cidades e que se 

disponham a fazer a gestão (direta ou indireta) dos 
empreendimentos. Trata-se de uma modalidade que incorpora 

discursos e práticas da produção habitacional autogestionária 
promovida por governos locais ao longo dos anos 1990 e início dos 
2000 Nas Faixas 2 e 3, o financiamento se dá com recursos do 

FGTS, que se constitui como um “dinheiro mais caro”, que exige 
retorno e cobra juros. Os níveis de subsídio nos financiamentos 
operados por esse, que é o principal fundo da política habitacional 

desde sua criação em 1966, vinham sendo aumentados desde 
2004, com a aprovação da resolução 460 do Conselho Curador do 

FGTS, mediante aportes orçamentários aplicados à Faixa 2 de 
forma inversamente proporcional à renda familiar: quanto menor 
a renda, maior o subsídio, até o limite da Faixa 2, considerando 

ainda os subsídios “indiretos” que decorrem de uma variação nas 
taxas de juros. 
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O financiamento da casa própria é obtido por esses critérios 

já mencionados pelo agente financiador e por outros indicadores de 
renda.  

 
Quadro 4 – Metas quantitativas (unidades e investimento) por fases, faixas de 

renda e modalidades 

Fase Faixa Modalidade 
Unidades 

Hab. 
% Investimento 

Fase 1 Faixa 1 FAR 
não 

especificada 
- - 

  
FDS 

(Entidades) 
30.000 reais 3 - 

 Faixa 2 FGTS 400.000 reais 40 - 

 Faixa 3 FGTS 200.000 reais 20 - 

TOTAIS     
28 bilhões de 

reais 

Fase 2 Faixa 1 FAR 860.000 reais 43 - 

 Faixa 2 FGTS 600.000 reais 30 - 

 Faixa 3 FGTS 200.000 reais 10 - 

TOTAIS     
125 bilhões de 

reais 

Fonte: Elaboração própria (2017) com base em informações da página da 
internet do Ministério das Cidades e em Cunha (2014). 

 

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” traz assim um 
conjunto de indicadores a serem implementados através de políticas 
públicas de acesso ao direito de moradia com dignidade humana.  

Entretanto, as vicissitudes na má gestão dos recursos e na 
implementação das unidades habitacionais podem causar uma 
grave falha na efetivação dos direitos sociais e fundamentais, 
doravante a seguir analisados nesta tese. 
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9.2 Diretrizes e indicadores do programa Federal “Minha Casa, 
Minha Vida” 

 
O programa MCMV para ser avaliado como uma política 

pública responsável pela construção da cidadania e pelo direito à 
moradia digna deve ser entendido como um instrumento formado 

por diretrizes e indicadores. Essas diretrizes e indicadores são 
constituídos através de uma perspectiva dentro de uma ótica 
habitacional que demonstre a implementação de ações 
governamentais para asseguram a dignidade humana e diminuir o 
déficit habitacional. Segundo Bloemer (2013, p.57): 

 
Com tal perspectiva levantamos possíveis indicadores de avaliação 
da implantação da política setorial vinculada à questão 

habitacional. 
Entretanto, há que se questionar: como podemos avaliar se a 

implementação das ações governamentais na área da habitação, se 
reverterão de fato, na minoração do déficit habitacional? Sabemos 
que o sucesso de uma determinada política está intimamente 

relacionado com o atendimento às demandas e necessidades de 
uma sociedade. Determinada ação somente obterá sucesso se 
produzir mudanças efetivas nas condições sociais de dada 

comunidade. Assim, uma análise com indicadores poderá nos 
orientar se houve a eficiência desejada. Além do que, tal avaliação 

deverá ainda ser realizada através de instrumentos, cujos critérios 
de eficiência, efetividade e eficácia possam detectar quais 
características poderão e deverão ser alteradas a fim de se 

aprimorar a política pública a ser implementada, trazendo assim 
um ganho as populações futuramente beneficiadas. 
 

Os indicadores são formulados dentro de critérios de 
eficiência, efetividade e eficácia dos serviços públicos e das políticas 
públicas prestadas aos moradores.  

Portanto, dentro desta ótica estabeleceu-se para parâmetros 
metodológicos da pesquisa quantitativa os seguintes indicadores: 

 
a) IDH (ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- PNUD) 
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b) DÉFICIT HABITACIONAL 
c) ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO 

d) ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA COMUNITÁRIA 
(posto de saúde) 

e) ACESSO A MORADIA 
f) QUALIDADE E USO DAS UNIDADES DE MORADIA 

 
Assim, a etapa 1 consistiu em transformar as variáveis de cada 

subitem em escores cujos valores variassem entre zero e um. A 
transformação foi realizada com base na Equação - Formula a ser 
estuda como parâmetro- indicador. Formula utilizada por Moreira e 
Siveria (2015): 

 
Figura 1 – Formula do cálculo da análise da pesquisa 

 
Fonte: Moreira; Silveira (2015). 

 

Portanto, os parâmetros-indicadores foram construídos 
através de uma análise quantitativa com objetivo de estimativa 
qualitativa. 

Essa metodologia é utilizada no cálculo do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), como base nas indicações do Atlas 
de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento [PNUD], 2013). 
A Etapa 2 consistiu na construção dos indicadores. Por 

considerar que cada variável era essencial para a mensuração da 
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satisfação dos beneficiários, foi atribuído o mesmo peso para todas. 
Assim, procedeu-se à média das variáveis. Com as médias, os 

indicadores foram calculados utilizando, novamente, a Equação 1. 
A Etapa 3 compreendeu o estabelecimento dos indicadores 

sintéticos para cada categoria. Assim, três índices foram 
desenvolvidos (i) Índice de Satisfação com a Moradia (ISM); (ii) 

Índice de Satisfação com o Conjunto Habitacional (ISCH); (iii) Índice 
de Satisfação com o Entorno (ISE). Para compô-los, foram 
escolhidos os pesos atribuídos a cada indicador integrante. Para 
ISM, ISCH e ISE, todos os indicadores tiveram o mesmo peso, sendo 
o índice calculado a partir da média aritmética dos indicadores. Após 
o cálculo das médias, os valores foram novamente transformados 
pela Equação 1 para se obter o índice final que varie de 0 a 1. 

Com isso, a satisfação dos beneficiários foi classifica em 
grupos segundo o seguinte critério: 

 
(i) 0,00 ≤ ISM, ISCH, ISE < 0,40 = baixo nível satisfação; (ii) 
0,40 ≤ ISM, ISCH, ISE <0,60 = nível regular de satisfação;(iii) 
0,60 ≤ISM, ISCH, ISE < 0,80 = moderado nível de satisfação; 
(iv) 0,80 ≤ ISM, ISCH, ISE ≤ 1,00= alto nível de satisfação. 
 
Para exame das variáveis, utilizou-se a Análise Exploratória 

de Dados (AED), que, segundo Triola (2005), trata-se do processo 
de uso de ferramentas estatísticas (gráficos, medidas de centro e 
medidas de variação, outliers) para investigar um conjunto de dados 

com o objetivo de compreender suas características. 
Especificamente, fez-se uso da Estatística descritiva, que traz 

a média das avaliações e da Distribuição de frequência, método para 
agrupar dados em classes de modo a fornecer a quantidade (e/ou a 

percentagem) em cada classe. Com isso, pôde-se resumir e 
visualizar o conjunto de dados, sendo que a análise foi viabilizada 
por meio de procedimentos estatísticos manipulados nos programas 
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Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 20.0® e MS 
Excel conforme fonte já suscitada4. 

A partir do uso dessa formula matemática e dos cálculos 
estatísticos realizados com resultados em tabela de satisfação dos 
beneficiados evidencia que a efetividade e eficácia da implementação 
do programa Federal ocorreu ou não, se a dignidade dos moradores 

é alcançada ou não, e por fim, se a partir dos dados levantados 
poderemos afirmar ou não se há a verdadeira cidadania.  

 
9.3 Do Programa Minha Casa e Minha Vida um olhar nas três 
maiores regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte) - Análise dos dados investigados no período de 
2007- 2015 

 
Passada as explicações metodológicas e de natureza 

estatística, a pesquisa tem neste subtópico a apresentação dos 
gráficos e indicadores das três regiões metropolitanas estudadas no 
período de 2007-2015. 

O estudo inicia-se pela cidade de Belo Horizonte, em seguida 
foram apresentados os resultados da cidade do Rio de janeiro e por 
fim, os resultados da região metropolitana de São Paulo. 

 
9.3.1 Belo Horizonte 

 
A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) possui 

uma população total de quase cinco milhões de habitantes, segundo 
o Censo Demográfico de 2014. Como a maioria das regiões 
metropolitanas brasileiras, tem apresentado queda nas taxas de 
crescimento demográfico desde a década de 1970, com a inversão no 

crescimento da capital em relação aos municípios periféricos – 
nesses as taxas se mantém altas (ainda que em queda), enquanto 
naquela vem sendo cada vez menor. Entre os municípios que mais 

                                            
4 Ver indicações contidas na pesquisa de Moreira & Siveria (2015). 
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crescem estão aqueles na vizinhança imediata de Belo Horizonte, 
embora nas últimas décadas municípios mais distantes tenham 

apresentado taxas também altas.  
A estrutura socioespacial apresenta-se ainda formatada no 

padrão centro-periférico, ainda que venha se tornando mais 
fragmentada. Alguns aspectos caracterizam essa estrutura nas 

últimas décadas: a) permanente concentração das elites na chamada 
zona sul da capital e em sua expansão na direção sul; b) contínuo 
espraiamento dos grupos médios pelos espaços pericentrais de Belo 
Horizonte; c) consolidação da mescla de grupos médios com 
operários nos espaços do chamado eixo industrial da RMBH; d) 
consolidação dos espaços populares na periferia imediatamente a 
norte de Belo Horizonte. 

O crescimento imobiliário ocorreu em especial com a 
implantação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), a 
partir de 2009. Para o desenvolvimento da análise do PMCMV na 
RMBH, modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 
observa-se como recorte geográfico cinco municípios da RMBH, 
além da capital Belo Horizonte: Betim, Caeté, Contagem, Ribeirão 
das Neves e Vespasiano. Veja a figura 2: 
  



Marcio Fernando Moreira Miranda | 155 
 

Figura 2 – Empreendimentos contratados FAR (Fase 1 e 2) na RMBH 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2014). 

 

Esses municípios, além de apresentarem, até dezembro de 
2012, os números mais expressivos em relação à produção 
habitacional do PMCMV/FAR, são também representativos da 
dinâmica metropolitana: Betim apresenta forte dinâmica industrial, 

com altas taxas de crescimento populacional até o ano de 2012; 
Contagem representa o município com os primeiros processos de 
conurbação, a oeste de Belo Horizonte, a partir da instalação da 

Cidade Industrial; Ribeirão das Neves representa o processo de 
expansão periférica, precária e de grande dinamismo demográfico; 
Vespasiano, no vetor norte da RMBH, juntamente com Ribeirão das 
Neves, constitui a tradicional periferia, caracterizada pela 
concentração de assentamentos precários. 

Os conjuntos habitacionais construídos nessa região 
metropolitana foram adaptados para que os moradores pudessem 
ocupá-los como mostra a figura 3. 
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Figura 3 – Adaptações feitas pelos moradores nos condôminos da região 

metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2014). 

 

Nesta primeira foto é demonstrada que diversos moradores 
dos conjuntos habitacionais tiveram que adaptar as unidades 
habitacionais para tentarem ter o mínimo de dignidade. 

A seguir foi tabulado os dados dos seis indicadores já 
explanados com os três índices de satisfação pré-estabelecidos: 

 
Quadro 5 – índices de satisfação dos moradores da região metropolitana de Belo 

Horizonte 

Indicadores ISM ISCH ISE 

IDH 0,81 0.82 0,84 

DEF. HAB. 0,60 0,58 0,35 

SAN.BAS. 0,30 0,29 0,18 

SERV. SAUDE 0,22 0,20 0,12 

MORADIA 0,40 0,39 0,22 

QUAL. MORADIA 0,32 0,30 0,24 

Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 

O primeiro indicador (IDH) segundo o PNUD 2014 e o IPEA 
(2010) é considerado alto na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Todavia, o primeiro indicador é constituído de uma soma 
de todos os habitantes da cidade, através de renda per capita, grau 
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de escolaridade, expectativa de vida, que são, na região sudeste, 
como um todo, bastante elevados. 

 

Gráfico 2 – O IDH de acordo com o PNUD – 2014 

 
Fonte: PNUD - 2014 e IPEA - 2010 

 

O segundo indicador verifica a regular entrega das unidades 
e dos conjuntos habitacionais diminuindo o déficit habitacional nas 
regiões metropolitanas de grande Belo Horizonte. Observa-se que as 
unidades foram entregues e portanto, os beneficiários ficaram 
satisfeitos com a entrega alcançado altos índices de satisfação. O 
programa Federal atendeu em parte com o quesito de existência 
mínima ao dar um teto para as pessoas que na sua grande maioria 
são de baixa renda conforme tabela indicativa na tese. Entretanto, 

no gráfico 3 já há o descontentamento devido à demora na entrega 
das unidades habitacionais por parte do gestor público (Secretárias 
municipais de desenvolvimento urbano e habitação). É evidente o 
descontentamento dos beneficiários na fila para ser entregues as 
unidades habitacionais na foto abaixo. 
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Gráfico 3 – Déficit Habitacional - 2015 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 
Figura 4 – Moradores na fila de espera para entrega de moradia 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 

Houve a entrega das moradias, porem milhares de moradores 

na filha a espera de religamento da rende de agua e esgoto, que 
durante a inauguração foi prometida e até 2016 não foi realmente 
entregue. 

O terceiro indicador demonstra a falta de saneamento básico 
e de infraestrutura dos conjuntos e unidade habitacionais entregues, 
bem como a falta do mesmo entorno das mesmas. 
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Gráfico 4 – Saneamento Básico 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 

No início estavam todos felizes com a entrega das unidades 
habitacionais e a promessa de rede de agua e esgoto funcionando 

dentro das unidades. Entretanto isso não ocorreu até 2016. 
Este indicador é ratificado pelas fotos a seguir feitas pela 

UFMG na coleta de dados da pesquisa de campo da Escola de 
Arquitetura e Urbanismo em 2015 onde se evidencia outro problema 
nos conjuntos habitacionais do programa “Minha Casa, Minha 
Vida”: a falta de saneamento básico adequada nos conjuntos 
habitacionais. 

 
Figura 5 – Falta de saneamento básico 

 
Fonte: EA- UFMG, 2015 

0,3 0,29

0,18

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

SAN.BAS.



160 | As vicissitudes do programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” 
 

 

Nestas fotos tiradas pelos alunos da Escola de arquitetura da 

Universidade Federal de Minas Gerais verifica-se que parte do 
saneamento básico foi feito, entretanto escoa fora da unidade de 
captação ou em valas do lado de fora das unidades habitacionais e 
do próprio condomínio pesquisado. 

 
Figura 6 – Rede de Esgoto com problemas após a entrega dos apartamentos 

 
Fonte: EA-UFMG- 2015 

 

O quarto indicador verifica que há ausência do poder público 
no que tange a prestação de serviços de saúde pública comunitária, 
pois nenhum posto de saúde foi encontrado nas redondezas da área 
de implantação do condomínio e das unidades habitacionais. 
Conforme foto abaixo tirada. 
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Figura 7 – Condomínio entregue sem nenhum posto de saúde no entorno 

 
Fonte: EA-UFMG- 2015 

 

Nenhum posto de saúde foi encontrado nas proximidades do 
conjunto habitacional pela equipe de pesquisa da universidade 
Federal de Minas gerais, atentando que o índice de satisfação em 
torno das unidades habitacionais por falta de acesso a saúde pública 

é insatisfatório. 
 

Gráfico 5 – Serviço de Saúde 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 

Em 2016, os moradores dos condomínios populares 
reclamam da falta de policiamento, de saneamento básico e de 
postos de sáude em frente da prefeitura de Vespasiano, como foto 
abaixo, em destaque do jornal O povo. 
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Figura 8 – Manifestação em Frente a Prefeitura de Vespasiano 

 
Fonte: Jornal o Povo (2016). 

 

O quinto indicador aplicado nos dados estatísticos 
apresentados pelo Programa MCMV indica a pouca satisfação dos 
moradores com a entrega das unidades habitacionais, tendo que 
fazer modificações nas unidades em questão. 

 

Gráfico 6 – Qualidade de Moradia 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 

Esse indicador demostra que os moradores ficaram 
insatisfeitos e portanto, o baixo índice de satisfação corroborando 
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para a tese de que a dignidade da pessoa humana através do direito 
à moradia é sim, um instrumento de acesso a cidadania.  

Essas modificações foram necessárias para dar mínimas 
condições de moradia e a satisfação dos proprietários das unidades 
habitacionais, na tentativa de mínimo de conforto e dignidade. 

A seguir tem-se outra foto que demostra a má implementação 

do programa “Minha casa, Minha Vida” onde se observa que as 
obras não foram conclusas trazendo ao moradores transtornos e 
insatisfação. 

 
Figura 9 – Condomínio em Belo Horizonte sem termino das obras 

 
Fonte: Revista Veja (2017) 

 

As obras entregues nos últimos condomínios habitacionais 

em 2017 na região metropolitana de Belo Horizonte não atenderam 
os anseios dos beneficiários, com as mínimas condições de moradia. 

O sexto e último indicador apresentado na pesquisa estatística 
demonstra que o índice de satisfação das moradias investigadas é 
baixo ou insuficiente. Atestando que a dignidade humana e a 
cidadania aos beneficiários do programa é incontestável. 
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Gráfico 7 – Serviço de Saúde 

 
Fonte: Praxis, EA-UFMG (2015). 

 

O último indicador demostra que os moradores dos 
condomínios habitacionais estão insatisfeitos com a implantação e 

entrega das unidades de moradia e por amis que foi efetivado o 
direito de moradia anda está longe da efetiva dignidade da pessoa 

humana e a verdadeira cidadania. 
 

9.3.2 Rio de Janeiro 
 
O governo municipal do Rio de Janeiro aderiu ao Programa 

seguindo o papel que lhe cabia conforme a regulamentação do PMCMV 
(Portaria nº 94, de abril de 2009). Assim, ocorreu uma flexibilização 
das normas aplicáveis a empreendimentos de interesse social 
vinculados à política habitacional e definiu áreas passíveis de 
receberem tais empreendimentos por meio da modificação de 

diretrizes urbanísticas referentes às exigências mínimas do Programa. 
Igualmente, também criou leis prevendo a concessão de incentivos 
fiscais para construção e reforma no caso de empreendimentos de 
habitação de interesse social e de arrendamento residencial vinculados 
à política habitacional municipal, estadual e federal. 

De acordo com a carta do então Secretário de Habitação, das 
12.812 famílias removidas até agosto de 2011, 4 mil foram 
reassentadas em apartamentos do PMCMV, 1.965 receberam 
indenização, 1.374 realizaram compra assistida de outro imóvel, ao 
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passo que 5.473 delas estavam recebendo aluguel social e 
aguardando reassentamento definitivo em empreendimentos do 

PMCMV ainda não entregues. Visto de outro modo, 74% dos 
removidos (até agosto de 2011) foram ou seriam realocados pelo 
PMCMV. É importante ressaltar que o quantitativo exato de famílias 
removidas pela Prefeitura desde o início da gestão de Eduardo Paes 

(2009-2016) não foi possível ser precisado, mas foram verificados 
os indicadores levantados na pesquisa através dos dados coletados 
pela Secretária Municipal de Planejamento e Gestão. 

 
Figura 10 – Mapa dos empreendimentos MCMV – Rio de Janeiro 

 
Fonte: Andrade - 2015 

 

A figura acima demostra as regiões metropolitanas atendidas 
pelo programa “Minha Casa, Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro, 
observa-se que quase todo o Estado foi beneficiado pelo programa. 

Entretanto, desde o início da implementação do programa, 
muitas obras ainda estão inacabadas e em fase de terraplanagem ou 
em fase inicial. 
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Figura 11 – Construção do conjunto habitacional Belfort Roxo - 2016 

 
Fonte: Jornal O globo (2016) 

 

Na foto acima demostra as obras de construções do 
condomínio habitacional na região metropolitana do Rio de Janeiro 
(Belfort Roxo) em 2016. 

No quadro abaixo os dados dos seis indicadores da cidade do 
Rio de Janeiro com os três índices de satisfação pré-estabelecidos: 

 

Quadro 6 – Índices de satisfação dos moradores do programa MCMV da cidade 
do Rio de Janeiro 

Indicadores-índices ISM ISCH ISE 

IDH 0,83 0,80 0,82 

DEF. HAB. 0,59 0,62 0,38 

SAN. BAS. 0,30 0,32 0,16 

SERV. SAUDE 0,29 0,27 0,16 

MORADIA 0,40 0,43 0,28 

QUAL. MORADIA 0,30 0,29 0,16 

Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
 

O primeiro indicador (IDH) segundo o PNUD 2014 e o IPEA 
(2010) é considerado alto na região metropolitana da cidade do Rio 
de Janeiro. Todavia, o primeiro indicador é constituído de uma soma 
de todos os habitantes da cidade, através de renda per capita, grau 
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de escolaridade, expectativa de vida, que são, na região sudeste, 
como um todo, bastante elevados. 

 

Gráfico 8 – O IDH de acordo com o PNUD – 2014 

 
Fonte: PNUD 2014; IPEA 2010 

 

Entretanto, percebe-se que os demais indicadores não 
condizem com o primeiro, isto é evidenciado a partir de uma análise 
dos demais indicadores a seguir. 

O segundo indicador demonstra a regular satisfação pela 
entrega das unidades e dos conjuntos habitacionais para os 
moradores, entretanto, este indicador não revela as condições reais 
de satisfação dos mesmos. 

 
Gráfico 9 – Déficit Habitacional - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
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A insatisfação dos moradores deve-se pelas invasões 

constantes das unidades habitacionais, por traficantes de drogas e 
pela violência praticada contra eles por esses bandidos como relata 
a reportagem do jornal O Globo. 

Os moradores fizeram protestos dentro e fora dos conjuntos 
habitacionais entregues na baixada fluminense (Belfort Roxo e 
Duque de Caxias) como se verifica na foto abaixo: 

 
Figura 12 – protesto dos moradores do Condomínio Residencial Guadalupe – Rio 

de Janeiro - 2016 

 
Fonte: Jornal O Globo (2016) 

 

Em outro condomínio da Baixa fluminense, na região Norte 
do Rio de Janeiro, outra invasão ocorrida, no Condomínio 

Residencial Guadalupe (reportagem da Uol notícias) onde 
ocorreram diversas invasões a apartamentos do programa MCMV. 
Veja Relato de moradores Uol Notícias (2016, p.01): 

 
É o 'Minha Casa, Meu Inferno'. Depois que os prédios foram 

entregues piorou muito a violência por aqui. Hoje os bandidos têm 
onde ficar. Eles andam armados com fuzis, a pé ou de moto. As 
crianças não podem brincar nag rua. A polícia veio aqui [em 2015] 

e fez aquela palhaçada, mas não resolveu nada", desabafa a 
moradora de um conjunto vizinho que não quis ser identificada. 
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O perigo da violência e das invasões estão diretamente 

associadas ao mau índice de satisfação dos beneficiários do 
programa que na sua grande maioria estão na faixa 1 de renda do 
programa (renda familiar de até 1800 reais). 

 
Figura 13 – reportagem sobre Invasão do Condomínio Residencial Guadalupe – 

Rio de Janeiro – 2016 por criminosos do comando vermelho 

 
Fonte: UOL Noticias - Genilson Araújo/Agência O Globo 

 
O terceiro indicador demonstrar a falta de saneamento básico 

nos conjuntos habitacionais e a pouca infraestrutura atribuída 
nessas moradias. 

 
Gráfico 10 – Saneamento Básico - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
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Os moradores dos condomínios reclamam da falta de 

saneamento básico nas unidades entregues, foram feitas as 
instalações sanitárias, mas não são conectadas a rede de esgoto local. 
Veja a foto abaixo: 

 
Figura 14 – Insatisfação dos moradores por falta de água 

 
Fonte: jornal Folha política (2015) 

 

O quarto indicador verifica também a pouca rende de 
atendimento básico em saúde e a precariedade deste atendimento a 
população dos conjuntos habitacionais. 

 

Gráfico 11 – Serviço de Saúde - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 

 

0,29
0,27

0,16

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

SERV. SAUDE



Marcio Fernando Moreira Miranda | 171 
 

Este indicador é evidenciado na foto tirada em 2016 pela 
Escola de Arquitetura e urbanismo da Uerj. 

 

Figura 15 – Condomínio habitacional em Duque de Caxias com implantação de 
saneamento básico após a entrega aos moradores 

 
Fonte: Escola de Arquitetura e urbanismo da Uerj - (2016) 

 

O quinto indicador permite visualizar a entrega das unidades 

habitacionais para os moradores, entretanto muitas tiveram que ser 
adaptadas conforme fotos inseridas no trabalho de tese.  

 
Gráfico 12 – Entrega das unidades - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
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O sexto e último indicador, determina a insatisfação dos 
moradores dos conjuntos habitacionais entregues pelo programa 

MCMV e a pouca dignidade encontrada por eles, ou asseguradas pelo 
programa. 

 

Gráfico 13 – Qualidade de Moradia - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 

 

9.3.3 São Paulo 
 
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), instituída por 

lei em 1973, é composta por 39 municípios, e tem no município de 
São Paulo seu principal polo populacional e econômico, essa região 
é também, conhecida como Grande São Paulo, ela é considerada a 

maior região metropolitana do Brasil, com cerca de 32,2 milhões de 
habitantes, e uma das dez regiões metropolitanas mais populosas do 
mundo.  

Parques industriais importantes se estabeleceram na RMSP, 
como o polo industrial do ABCD, Osasco e Guarulhos, situadas a oeste 
e a nordeste do município de São Paulo respectivamente. Nessas 
mesmas regiões, desenvolveram-se subcentros metropolitanos que 
hoje têm grande presença de atividades terciárias. 
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Apesar de menos acelerado do que na década anterior, o 
crescimento demográfico das áreas periféricas, mais pobres e mais 

carentes de infraestrutura, ainda é maior do que no restante da 
região metropolitana. O incremento populacional tem sido mais 
intenso nas fronteiras urbanas. 

 

Figura 16 – localização da região metropolitana da cidade de São Paulo 

 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

A cidade de São Paulo é atendida deste 2008 pelo programa 
Minha Casa Minha Vida”, onde foram aplicados mais de 1 bilhão e 
450 milhões de reais do programa, sendo que a maioria foram 
investidos entre 2009 e 2014. Logo abaixo está o mapa dos 
condomínios habitacionais da região de São Paulo. 

 

Figura 17 – Mapa dos condomínios habitacionais no município de São Paulo 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo(2015) 
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No mapa acima, coloca-se todas as regiões metropolitana que 

estão sendo atendidas pelo programa MCMV. Observa-se que os 
conjuntos habitacionais na Zona Leste e na região do Brás. 

 
Figura 18 – Condomínio Habitacional (MCMV- Brás, Região metropolitana de 

São Paulo) 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2015) 

 

Nesta foto evidencia a construção do conjunto habitacional no 
Brás, entretanto, ao lado do mesmo se encontra alguns barracos de 
madeira e favelamento em seu entorno. 

A seguir os dados dos indicadores da cidade de São Paulo com 
os três índices de satisfação pré-estabelecidos: 

 
Quadro 7 – Índices de satisfação dos moradores do programa MCMV da cidade 

do São Paulo. 

Indicadores-Índices ISM ISCH ISE 

IDH 0,85 0,87 0,84 

DEF. HAB. 0,60 0,58 0,38 

SAN. BAS. 0,20 0,19 0.13 

SERV. SAUDE 0,25 0,23 0,12 

MORADIA 0,60 0,58 0,17 

QUAL. MORADIA 0,30 0,26 0,16 

Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
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O primeiro indicador (IDH) segundo o PNUD 2014 e o IPEA 
(2010) é considerado alto na região metropolitana da cidade de São 

Paulo. Todavia, o primeiro indicador é constituído de uma soma de 
todos os habitantes da cidade, através de renda per capita, grau de 
escolaridade, expectativa de vida, que são, na região sudeste, como 
um todo, bastante elevados. 

 
Gráfico 14 – IDH - PNUD - 2014 

 
Fonte: PNUD - (2014). 

 

Entretanto, percebe-se que os demais indicadores não 
condizem com o primeiro, isto é evidenciado a partir de uma análise 
dos demais indicadores a seguir. 

O segundo indicador demonstra a déficit habitacional na 

região metropolitana de São Paulo está em queda. Foram 
construídos diversos conjuntos habitacionais nos últimos 12 anos, 
mas ainda temos diversas favelas e regiões de pobreza na cidade de 
São Paulo, sobre tudo na Zona Leste e Região do Brás. 
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Gráfico 15 – Déficit Habitacional - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 

 

A foto a seguir demostra a entrega de um condomínio 
habitacional em 2016 na região da Zona Leste. Observa-se que as 

obras ainda não foram devidamente concluídas, faltando terminar o 
calçamento, as ruas e a infraestrutura em geral. As obras estão 

paralisadas desde fevereiro de 2017.O atual prefeito espera novas 
liberações da Caixa Econômica Federal para retomar as obras 
licitadas e o repasse das empresas contratadas para o término. 

 
Figura 19 – Condomínio Habitacional (MCMV- na zona Leste, Região 

metropolitana de São Paulo) 

 
Fonte: jornal Folha de São Paulo (2016) 
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O terceiro índice demonstra a falta de saneamento básico 
entorno das unidades habitacionais, nos bairros que compõem o 

programa MCMV e o descaso com a população.  
 

Gráfico 16 – Saneamento Básico - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 

 

O Jornal Folha de São Paulo em 2016, também evidenciou esse 
problema de infraestrutura no condomínio do Tabuão da Serra. 
Abaixo a foto do registro. 

 
Figura 20 – Condomínio Habitacional (MCMV- Tabuão da Serra, Região 

metropolitana de São Paulo) 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2016) 
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Nesta foto esta constada a falta de condições mínimas de 
recolhimento do esgoto das unidades habitacionais geram revolta 

dos beneficiados e consequentemente, desrespeito a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana. 

O quarto indicador verifica a falta de serviços de saúde 
prestados pela prefeitura municipal e pelo governo estadual através 

de postos de saúde ou unidade de pronto atendimento (UPA´s) e 
programa de saúde familiar (PSF).  

 
Gráfico 17 – Serviço de Saúde - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 

 

O quinto indicador evidencia a construção das unidades 
habitacionais e sua entrega aos moradores. Neste indicador os 
moradores ficaram regularmente satisfeitos com a entrega dos 
conjunto e unidades habitacionais, mas o entorno ficou a desejar. 

 

Gráfico 18 – Moradia - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
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A resposta está nas localidades de implementação do 

programa que são consideradas Zonas de interesse social e de 
fragilidade social (ZEIS). 

 
Figura 21 – Condomínio habitacional (MCMV- Itaquera) 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2015) 

 

Nesta foto verifica-se a construção de vários conjuntos 
habitacionais na zona Leste de São Paulo que não foram ainda 
entregues, além do abandono entorno do mesmo, sem nenhuma 
infraestrutura de saneamento básico, saúde ou qualquer indicador 
de qualidade de vida. 

O último indicador demonstra que a qualidade de vida dos 
moradores nas unidades habitacionais e no entorno dos mesmos 

conjuntos está aquém das expectativas.  
 

Gráfico 19 – Qualidade de Moradia - 2015 

 
Fonte: Amore; Shimbo e Rufino (2015). 
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O último gráfico demostra a insatisfação dos moradores e a 
falta de dignidade ocasionada pela má gestão do programa MCMV. 

Evidencia que as vicissitudes são gritantes tanto ao “olho nu” quanto 
nos dados estatístico levantado na pesquisa. Portanto, há de se 
buscar respostas para essas “VICISSITUDES” do programa MCMV. 

 

9.4 O direito à moradia como meio de dignidade da pessoa 
humana, no programa Minha Casa, Minha Vida: as vicissitudes 
e as respostas das hipóteses levantadas (conclusões dos dados) 

 
Após a análise dos dados coletados na tese em questão, 

demonstra-se que as vicissitudes com relação a implementação do 
programa Federal “Minha casa, minha vida” fora suficiente para 

evidenciar que o poder público agiu com descaso na implementação, 
desvio de dinheiro público, má gestão dos recursos e baixíssima 
qualidade nos materiais empregados na construção das unidades 
habitacionais nas três regiões pesquisadas.  

O índice de Satisfação (ISE) foi apontado na pesquisa como 
baixo ou insuficiente. Isso dar-se como resposta para duas das 
hipóteses- tese (1 e 2), ora levantadas na metodologia. 

O direito de moradia não se tornou suficiente como 
instrumento de dignidade da pessoa humana, a dignidade está 
fundamentada no acesso de outras políticas públicas sociais. (Saúde, 
educação, saneamento básico, segurança e lazer). 

A dignidade da pessoa humana é afirmada na tese a partir da 

ideia de que o ser humano só é digno quando todas as políticas 
públicas sociais são implementadas dentro do programa Federal 
“Minha casa, minha vida”. Assim, os dados coletados na pesquisa 
apontam para essa ideia: as vicissitudes realizadas durante a 

implementação do programa não trouxeram a real dignidade e tão 
pouco a cidadania plena dos beneficiados.  

Portanto, esses indicadores sociais aplicados na pesquisa 
respondem também as hipóteses-tese 3 e 4. 

 



 
 
 

10 
 

Sugestões para efetivar as políticas públicas de 

moradia, apontamentos para correção das 
vicissitudes- regras permanentes de 

implantação e gerenciamento do programa 
“minha casa minha vida” 

 

 
O Programa MCMV doravante explicado e demostrado neste 

trabalho de tese doutoral, destarte, verificou-se evidentemente a má 
gestão dos recursos públicos alocados ao longo dos anos de 2008 a 
2014.  Aponta-se diversas falhas na implementação e na execução 
do programa em todas as regiões pesquisadas (Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e São Paulo). Essas falhas demostraram a necessidade de 

mudanças no programa MCMV de natureza sugestiva e com fulcro 
permanente para possibilitar real efetividade do programa. 

A partir das conclusões dos dados pesquisados, levantam-se 
as seguintes sugestões para correção das vicissitudes e melhor 

gestão do programa: 
 
1. A implementação do programa Minha Casa, Minha Vida 

deve ser acompanhadas de uma real fiscalização dos 
órgãos competentes (Ministério Público, Secretarias de 
planejamento e de políticas públicas e sociais na esfera 
estadual e municipal); 
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2. Os beneficiários devem ter real participação na gestão dos 
recursos públicos (gestão participativa por parte das 

associações de moradores); 
3. As políticas públicas de saúde, saneamento básico e de 

infraestrutura básica devem ser geridas pelos órgãos 
competentes (Secretarias municipais de infraestrutura e 

saneamento) com a fiscalização das associações de 
moradores beneficiados. 

4. Os recursos devem ser oferecidos pela Caixa Econômica 
Federal com gestão participativa. 

5. Deverá ocorrer uma segunda fiscalização na entrega das 
unidades habitacionais por parte dos órgãos públicos 
municipais e federais (Secretarias de desenvolvimento 

urbano e habitação e do Ministério das Cidades) para 
liberação de recursos finais a serem utilizados pelos 
agentes implementadores do programa. 

6. Implementação de políticas públicas de saúde e educação 
nos conjuntos habitacionais por parte do poder público 
municipal, estadual e federal de forma integrada. 

7. O programa MCMV deve ser um programa integrado por 
outros Ministérios do Governo Federal (não apenas de 
competência do Ministério das Cidades) mas, também do 
Ministério do Planejamento e do Desenvolvimento, 
Fazenda e Justiça). 

8. Criação de políticas públicas de segurança pública 

adequadas a esses condomínios residenciais nos grandes 
centros urbanos que integrem essas áreas ao resto da 
cidade (pois, na prática são apenas depósitos de “gente” a 
margem da sociedade ou de ocupação de facções de 

criminosos).  
 
Na primeira sugestão, verifica-se a necessidade de uma 

melhor fiscalização pelos órgãos públicos competentes acima 
citados, pois muitas das obras do programa foram mal executadas e 
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pouco fiscalizadas pelo poder público. Nota-se uma fragilidade no 
tocante a política de fiscalização do poder público local. 

Na segunda sugestão, os beneficiários devem ter 
conjuntamente com os gestores do programa uma real participação 
na gestão dos recursos, criando conselhos de gestão participativa 
nas localidades de implementação dos conjuntos habitacionais. 

Na terceira sugestão, novos programas de políticas públicas 
de saúde, saneamento e infraestrutura devem ser implementados 
em parceria com as secretarias municipais com a fiscalização e 
participação dos beneficiados através das associações de moradores. 

Na quarta sugestão, os recursos devem ser controlados pelos 
órgãos administrativos e conselhos deliberativos da CEF, onde 
devem ser apontados os recursos a serem utilizados e as 

construtoras que irão recebe-los.  
Na quinta sugestão, a segunda fiscalização realizada pelos 

órgãos públicos locais responsáveis em convênio com a CEF deverá 
ser acompanhada pelos moradores e pelo Ministério Público para 
liberação de recursos finais a serem utilizados pelos agentes 
implementadores do programa.   

Na sexta sugestão, a Implementação de políticas públicas de 
saúde e educação nos conjuntos habitacionais por parte do poder 
público municipal, estadual e federal deverá ser realizada forma 
integrada com todos os membros das associações de moradores dos 
conjuntos habitacionais e órgãos competentes. 

Na sétima sugestão, os ministérios do Planejamento e do 

Desenvolvimento, Fazenda e Justiça deverão ter o compromisso de 
realizar um programa de gestão e fiscalização integrado. 

Na oitava sugestão, a criação de políticas públicas de 
segurança pública deverá ser adequada a esses condomínios 

residenciais nos grandes centros urbanos que integrem essas áreas 
ao resto da cidade evitando a prática de ações criminosas e alocação 
de quadrilhas ou grupos armados de criminosos.  

Essas sugestões de efetividade do programa devem ser 
instruídas através de portarias dos órgãos competentes nas esferas 
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estaduais e municipais e caberia ao poder público municipal a 
fiscalização dos recursos implementados com a participação das 

associações dos moradores beneficiários do programa. 
Portanto, as sugestões aqui apresentadas não esgotam o tema 

e podem ser apenas o início de novas práticas de gestão participativa 
nos programas sociais do governo federal, tais como o programa 

“Fome Zero”, “Bolsa família”, “Luz para todos” e outras que poderia 
ser gerido dessa mesma forma, mas com algumas adaptações em 
detrimento de suas especificidades e aplicações. 
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Conclusões 

 
 

A ideia de dignidade da pessoa humana está liga a efetivação 
de políticas públicas de saúde, educação e saneamento básico. 
Entende-se que sem uma política urbana de desenvolvimento das 
regiões metropolitanas em conjunto com as políticas de habitação 

populacional não seriam suficientes para uma melhor qualidade de 
vida e acesso a cidadania e dignidade.  

Portanto, foram feitas as análises da implementação do 
programa “Minha Casa, Minha Vida” para depois analisar os dados 
estatísticos e as amostras do programa nas regiões pesquisadas. A 
seguir conclui-se por região metropolitana os dados apresentados e 
as hipóteses levantadas (Belo horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo) 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as quatro 
hipóteses – tese foram apresentadas e teve como conclusão: 

Hipótese 1: Poderia esta implementação desse programa de 
governo e possível política pública de Estado melhorar a qualidade 
de vida desses moradores e dar-lhe uma condição de dignidade e de 

cidadania?  
R= Na 1ª região pesquisada, encontrou-se um descaso por 

parte do poder público na implementação do programa e nas 

entregas das unidades habitacionais. Muitas unidades apresentaram 
defeitos e vícios aparentes na estrutura, algumas unidades tiveram 
que ser adaptadas pelos beneficiários. 

Hipótese 2: Que indicadores poderiam ser utilizados para essa 
confrontação? 
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R= dos indicares utilizados na pesquisa constata-se que o 
índice de satisfação e o índice de satisfação em torno das moradias 

foram controversos, por mais que os beneficiários inicialmente 
ficaram satisfeitos como a entrega das unidades verificou-se que a 
qualidade das moradias e a falta de segurança pública, a falta de 
postos de saúde e infraestrutura de transporte público e ensino 

deixaram a desejar como um todo.  
Hipótese 3: É possível que a dignidade da pessoa humana seja 

instrumento para o acesso a cidadania através do direito de 
moradia? 

R= esta hipótese ficou prejudicada no estudo por amostragem 
e na análise dos dados em questão, entretanto após algumas 
reportagens nos anos de 2015 a 2017 verificou-se que a moradia 

como direito seria um grande instrumento de dignidade e cidadania 
desde que todos os projetos e unidades habitacionais fossem 
entregues a contendo e com uma mínima qualidade de construção e 
infraestrutura, fato que não ocorreu em Belo Horizonte e Região 
Metropolitana. 

Hipótese 4: as vicissitudes da implementação do programa 
podem impossibilitar a dignidade da pessoa humana? 

R= a esta hipótese da tese ficou comprovado que a má gestão 
e os vícios na implementação trouxeram grande prejuízos aos 
beneficiários do programa, sobretudo as famílias de baixa renda e 
maiores interessados no programa. Essas vicissitudes 
comprometeram a qualidade das estruturas de moradia, bem como 

a falta de políticas públicas de saúde, educação segurança pública e 
saneamento nas unidades pesquisadas. 

Assim, tem-se como conclusão na região Metropolitana de 
Belo Horizonte, a seguinte confirmação: 

Que na região metropolitana de Belo horizonte o programa 
Federal “Minha Casa, Minha Vida” ainda não foi efetivo para 
construir uma ideia de dignidade da pessoa humana e de cidadania 
aos moradores desses conjuntos habitacionais. Que a dignidade 
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ainda é um “sonho” a ser alcançado e que falta muito ao poder 
público e aos seus gestores para fazer.    

Na Região Metropolitana de Rio de Janeiro, as quatro 
hipóteses – tese foram apresentadas, e logo abaixo, tendo-se como 
suas repostas as confirmações logo a seguir: 

Hipótese 1: Poderia esta implementação desse programa de 

governo e possível política pública de Estado melhorar a qualidade 
de vida desses moradores e dar-lhes uma condição de dignidade e 
de cidadania?  

R=Na primeira hipótese levantada na região Metropolitana do 
Rio de Janeiro verificou-se que a entrega dos conjuntos habitacionais 
foram feitas com problemas de infraestrutura e de construção das 
unidades habitacionais, entretanto o pior problema deu-se no índice 

de satisfação do entorno das moradias, pois ficou evidenciado a falta 
de segurança pública e a violência dentro e fora dos condomínios 
habitacionais. No Rio de Janeiro foi constatado um alto índice de 
invasões das unidades pelos criminosos do tráfico de drogas.   

Hipótese 2: Que indicadores poderiam ser utilizados para essa 
confrontação? 

R=foram utilizados dois indicadores para essa confrontação o 
ISM e o ISE, em ambos ocorreram falhas na implementação e 
entrega das unidades, falta de políticas públicas de saneamento e 
segurança pública e má aplicação dos recursos (fraude e corrupção 
dos gestores públicos). 

Hipótese 3: É possível que a dignidade da pessoa humana seja 

instrumento para o acesso a cidadania através do direito de 
moradia? 

R= neste quesito, seria provado que o direito à moradia 
possibilitaria a dignidade da pessoa humana desde que o poder 

público no Rio de Janeiro pudesse implementar o programa com 
uma boa qualidade de materiais de construção das unidades 
habitacionais e que houvesse outras políticas públicas ao entorno 
dos conjuntos habitacionais, e não o abandono dos mesmos por 
causa da violência e do tráfico de drogas nessas áreas de periferia. 
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Hipótese 4: as vicissitudes da implementação do programa 
podem impossibilitar a dignidade da pessoa humana? 

R=Sim. As vicissitudes na implementação do programa 
nessas áreas da periferia do Rio de Janeiro e a violência foram 
decisivas para o fracasso do programa. A cidade do Rio de Janeiro e 
as cidades da baixada fluminense foram as mais afetadas pela 

violência do tráfico de drogas e pela corrupção dos gestores públicos.  
Assim, tem-se na Região metropolitana do Rio de Janeiro a 

seguinte confirmação: 
Na região metropolitana do Rio de Janeiro foi evidenciado que 

na implementação do programa Federal “Minha casa, minha vida”, 
tem-se diversas vicissitudes na instalação, montagem e entrega das 
unidades habitacionais. Outro entrave que retira a sensação de 

dignidade da pessoa humana está ligado a falta de rede de esgoto e 
de água adequadas e ao abandono das autoridades públicas.  

A violência urbana oriunda do tráfico de drogas após a 
entrega das unidades habitacionais foi outro fator de não efetivação 
da condição de cidadania e de dignidade aos beneficiários do 
programa. 

Portanto, na região metropolitana do Rio de Janeiro foi 
evidenciado pelos dados e documentos, bem como reportagem de 
jornas locais que ainda está muito aquém a ideia de dignidade da 
pessoa humana e o acesso a cidadania partir do direito de moradia. 
A moradia é o primeiro passo para a efetivação das políticas públicas 
sociais e o primeiro instrumento de conquista da dignidade da 

pessoa humana, mas os dados confrontados e analisado provam que 
ainda não há pleno acesso a cidadania e a dignidade. 

Na Região Metropolitana de São Paulo, as quatro hipóteses – 
tese foram apresentadas, e logo abaixo, tendo-se como suas repostas 

as confirmações logo a seguir: 
Hipótese 1: Poderia esta implementação desse programa de 

governo e possível política pública de Estado melhorar a qualidade 
de vida desses moradores e dar-lhe uma condição de dignidade e de 
cidadania?  
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A implementação do programa Federal “Minha Casa, Minha 
Vida”, na região metropolitana de São Paulo não demostrou ainda 

uma significativa melhora na condição de cidadania dos 
beneficiados pelo mesmo. 

A pesquisa evidenciou apenas a implementação dos conjuntos 
habitacionais nas áreas já mencionadas e que esta simples 

implementação ainda tem que ser completadas nas áreas em trono 
das unidades habitacionais. Portanto, a hipótese 1 da pesquisa está 
como não atendida e ainda em viés de complementação das políticas 
públicas de urbanismo e assistência social 

Hipótese 2: Que indicadores poderiam ser utilizados para essa 
confrontação? 

Os indicadores que foram utilizados para a confrontação da 

possibilidade de dignidade e de cidadania após a implementação do 
programa ainda são insuficientes na região metropolitana de São 
Paulo. Esses indicadores ainda são do período de implementação 
(2010-2014), sem dados suficientes para confrontação dos 
resultados totais. 

Hipótese 3: É possível que a dignidade da pessoa humana seja 
instrumento para o acesso a cidadania através do direito de 
moradia? 

Na hipótese 3 tem como resultado analítico e documental a 
falta de implementação das políticas públicas em torno dos 
conjuntos habitacionais e não proporcionando aos beneficiários a 
dignidade da pessoa humana em sua plenitude. Verifica-se que o 

resultado constatado em documentos e dados estatísticos 
comprovam que não houve a plena aquisição da dignidade da pessoa 
humana e que o direito ou o acesso a moradia não configurou a 
cidadania plena dos moradores e beneficiários do programa Minha 

casa, Minha Vida. 
Hipótese 4: as vicissitudes da implementação do programa 

podem impossibilitar a dignidade da pessoa humana? 
A resposta da hipótese 4 foi devidamente comprovada pelos 

dados e relatos dos moradores nos conjuntos habitacionais, 
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entretanto a verdadeira comprovação da falta de dignidade da 
pessoa humana a partir dos dados coletados pela análise dos 

documentos de dados estatísticos deve servir de base para 
demostrar as falhas e as vicissitudes na implementação do 
programa. 

Assim, tem-se como conclusão na região Metropolitana de São 

Paulo, a seguinte confirmação: 
A inserção de empreendimentos do PMCMV se deu 

predominantemente em periferias consolidadas (não houve 
promoção de bem-estar social e tão pouco inserção de dignidade da 
pessoa humana). Ocorreu apenas a implantação do Programa nas 
áreas remanescentes dos conjuntos produzidos em décadas 
anteriores. Trata-se de áreas menores, sobras dos conjuntos 

habitacionais. 
Verificou-se falhas de implantação nessas áreas que estavam 

fora da malha urbana, esses terrenos estão situados numa periferia 
consolidada, servida por equipamentos sociais e inserida numa 
macrorregião que se consolidou a partir de um padrão de 
urbanização bastante precário e fragmentado. Embora atualmente 
essas áreas já tenham uma dinâmica urbana própria, dispondo de 
subcentralidades e de alguma diversidade de comércio e serviços, 
indicadores como o ISM, a renda domiciliar e a qualidade de 
moradia mostram que essas localidades ainda são bastante 
heterogêneas e precárias, oferecendo poucas oportunidades de 
desenvolvimento econômico e cultural a seus moradores (baixo 

índice de qualidade de moradia e satisfação), mantendo 
características de bairros-dormitório. A política habitacional 
desempenhou historicamente um papel central na consolidação do 
modelo urbano dessas regiões metropolitanas, assim como na 

reprodução de seu padrão de segregação socioespacial. A construção 
de grandes conjuntos habitacionais em áreas de periferia, onde o 
espaço é mais barato, representando a forma de provisão 
habitacional predominante ao longo de décadas, contribuiu 
substancialmente para impulsionar o fragmentalismo urbano, a 
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proliferação de um padrão urbanístico monofuncional e 
segregacional gerando uma divisão territorial entre ricos e pobres.  

Portanto, ressalta-se que muitos dos problemas apontados 
nos conjuntos do PMCMV nesta tese, tais como: Falta de 
infraestrutura de saneamento básico, postos de saúde e atendimento 
de saúde familiar, não havia um déficit habitacional, mas políticas 

de proliferação de unidades sem função social. Má qualidade de 
infraestrutura, remetidas nos indicadores de satisfação e construção 
da moradia (que tiveram de ser modificadas e adaptadas que, não 
são uma exclusividade do programa, mas traços generalizados da 
produção do espaço nas cidades brasileiras. Contudo, um programa 
habitacional dessa dimensão poderia ser um importante vetor de 
qualificação de áreas precárias e de promoção de um modelo mais 

igualitário de ocupação do território ao invés de potencializar 
problemas urbanos e reafirmar disparidades socioespaciais. 

Apesar dos muitos bilhões de reais em subsídios públicos, o 
PMCMV não impacta a segregação urbana existente, apenas a 
reforça, produzindo novas manchas urbanas monofuncionais ou 
aumentando a densidade populacional de zonas “guetificadas” já 
existentes. Assim como no caso da política habitacional chilena, cujo 
modelo foi usado como fonte de inspiração, a experiência do 
PMCMV evidencia a dificuldade de se conciliar uma política pública 
guiada por uma racionalidade de mercado com o desafio de produzir 
cidade para todos, o que não se alcança por meio de uma lógica de 
inclusão pelo consumo, dependendo de uma perspectiva de 

universalização de direitos. 
Conclui-se neste trabalho de tese que não houve a aquisição 

da dignidade humana aos beneficiários do programa Federal 
“Minha Casa, Minha Vida”. A dignidade não está apenas em uma 

moradia, uma unidade habitacional, ela está na aquisição de 
diversos direitos (saúde, moradia, educação, saneamento básico, 
segurança e bem-estar). A dignidade da pessoa humana é possível 
quando se constrói um verdadeiro “LAR” que permita aos 
beneficiários uma real oportunidade de cidadania e de dignidade. 
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Para isso, o programa MCMV deve ser estruturado com 
políticas públicas efetivas e com a participação dos beneficiados, com 

a fiscalização dos órgãos de implementação do programa, gestão 
participativa e outras ações já mencionadas neste trabalho. 

Penso que todo direito fundamental só é realmente efetivado, 
se houver participação dos titulares desses direitos na 

implementação dessas políticas públicas, através de associações civis 
e de entidades fiscalizadoras. Um “LAR” é tudo que uma pessoa 
precisa para se sentir digna e valorizada. A verdadeira cidadania só 
se alcança com a efetiva busca dos direitos fundamentais. Não é o 
“ter um teto”, mas ter um “LAR”.  
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