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O HOMEM E A SOCIABILIDADE 

O homem “é o mais inadequado dos seres vivos existentes em nosso planeta. 

Por outro lado, é o mais poderoso de todos os animais” (PINSKY, 1994, p 7). Essa assertiva 

é passível de aceitação, ao se verificar que o homem para proteger sua pele fina e delicada, 

teve que tirar o pêlo de outros animais para se proteger do frio, podendo, assim, habitar 

todas as regiões da Terra. 

O homem criou máquinas para construir abrigos quentes e mais protegidos que 

aqueles construídos por outros animais e armas para derrotar adversários. O poder atribuído 

ao homem decorre de sua capacidade para adaptar-se às diferentes situações vividas e 

criar meios para facilitar sua vida. 

A natureza deu a cada um o direito a tudo. Assim, num estado puramente 

natural, sem convenções ou obrigações, era lícito fazer o que se quisesse e contra qualquer 

pessoa, sendo permitido possuir, usar e desfrutar tudo o que se pudesse obter. 

Todavia, para viver em sociedade e alcançar os ideais de vida, o homem tem 

que atender o condicionamento de submeter-se às leis da natureza e construir o seu mundo 

cultural. Vêm daí os processos de adaptação do homem, que, por meio dela se torna forte, 

resistente e com condições de enfrentar a natureza, viver em sociedade, usufruir justiça e 

segurança para conquistar, enfim, seu mundo cultural. 

A vida em sociedade pressupõe organização e existência de uma base de justiça 

e segurança para resguardar estabilidade e viabilizar a estrutura social. Essa vida em 

sociedade passa a exigir mais que um direito natural. Esse direito natural, com sua ordem 

de justiça derivada da própria natureza a ensinar os homens pela experiência e razão, 

necessita aliar-se a um direito positivo, como expressão de uma vontade social mercê de 

uma legislação que assimila os valores que a sociedade estima e vive. 

As necessidades de paz, ordem e bem comum exigem a criação de uma norma 

para reger e respeitar esses valores. Surgem, então, as leis, que, sistematizadas, compõem 

o conjunto de normas que o Estado impõe à sociedade. Esse conjunto de leis consubstancia 
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o Direito, cujo conhecimento exige estudo da norma legal, na sua exegese e na sua 

teleologia, a sua função social, os valores espirituais que consagra e imprime às relações 

interindividuais. 

O Direito corresponde a uma carência coletiva, pois só se tem direito 

relativamente a alguém ou alguma coisa. Por isso, o homem que vive fora da sociedade não 

está submetido ao império das leis, pois o homem só não possui direitos e não tem deveres. 

Para o homem e a sociedade, o Direito é o meio de tornar possível a convivência e o 

progresso social, o que o exige sempre renovado em razão da mobilidade social, de modo 

que, se envelhece, deixa de ser um processo de adaptação e não cumpre sua função social, 

pois, na renovação está a eficácia do equilíbrio e harmonia social. 

Nesse diapasão, cabe ao Direito regrar a conduta social, do que se infere que a 

sociedade o cria e, a um só tempo, a ele se submete. É que o homem, por sua constituição 

física, revela-se apto para conviver e se completar com outro ser de sua espécie. Dessa 

convivência, surge o núcleo familiar, que, se propagado em cadeia, com a formação de 

outros núcleos, chega, por fim, a um grande grupo social. 

A sociabilidade humana é ínsita à espécie. O homem pode, por um período, 

viver isolado, não, porém, durante toda a sua existência. “Ele conseguirá, durante esse 

tempo, prescindir da convivência e não da produção social” (NADER, 2001, p. 21). 

É na sociedade que o homem se desenvolve plenamente e é objetivo do Direito 

distribuir a Justiça, a fim de dar a cada um o que é seu. O jurisconsulto Ulpiano, com base 

nas concepções de Platão e Aristóteles, formulou a idéia de Justiça como sendo “a 

constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu” (NADER, 2001, p. 101), que é 

válida para todas as épocas e lugares, pois é verdadeira e definitiva, por ser uma definição 

formal, que não explica o conteúdo do seu de cada pessoa. Há, sem dúvida, uma variação 

no que deve ser atribuído a cada um, em decorrência da evolução cultural e dos sistemas 

políticos. 

Dar a cada um o que é seu tem sentido amplo, não significando apenas uma 

divisão de riquezas. Nesse contexto, o seu de uma pessoa engloba todos os direitos que 

conduzem a uma existência digna. 

Para viver dignamente, o homem precisa integrar-se à sociedade e, como 

cidadão, exercer todos os seus direitos, sendo o primeiro deles, o direito à vida, que se alia 

aos direitos básicos da sociedade. 

Nesses direitos básicos, está o acesso à moradia digna, uma vez que hoje, 

inegavelmente, observa-se uma expulsão sistemática dos cidadãos de baixo ou nenhum 

poder aquisitivo, para fora das cidades. Sem dúvida, essas pessoas, sem nenhum emprego 
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e acesso às oportunidades, serão protagonistas de ocupações clandestinas e irregulares de 

áreas das cidades, inclusive as de preservação ambiental. 

Atualmente, pode-se afirmar que uma pauta fundamental de urbanismo está 

ligada ao direito, a uma moradia digna, ainda não conquistada por todos os cidadãos e que 

embasa a sociabilidade do homem. 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

A igualdade, desde os primórdios, está ligada à democracia, não admitindo os 

privilégios e distinções que um regime liberal permite. Por isso, a 

...burguesia, cônscia de seu privilégio de classe, jamais postulou um 

regime de igualdade tanto quanto reivindicara o de liberdade. É que 

um regime de igualdade contraria seus interesses e dá à liberdade 

sentido material que não se harmoniza com o domínio de classe em 

que assenta a democracia liberal burguesa (SILVA, 2001, p. 214). 

As Constituições têm reconhecido a igualdade apenas no seu sentido jurídico-

formal: perante a lei. A Constituição brasileira de 1988 diz, no capítulo de direitos individuais, 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5o. caput). 

Falar de igualdade, no sentido contextual, provocou, historicamente, posições 

extremadas. Encontra-se sustentação de que a desigualdade é a característica do universo 

e que os homens nascem e perduram desiguais. Opostamente, encontram-se postulados 

que definem um igualitarismo absoluto entre as pessoas. 

A posição mais realista reconhece que os homens são desiguais sob vários 

aspectos, sem renegar que se pode descrevê-los como iguais, pois, “em cada um deles, o 

mesmo sistema de características inteligíveis proporciona, à realidade individual, aptidão 

para existir” (FARIA, 1973, p. 43). 

A igualdade formal significa que a lei trata a todos igualmente, sem levar em 

consideração as distinções de grupos. Essa igualdade, entretanto, não é absoluta. O que 

não se admite são as distinções arbitrárias, permitindo-se tratamento desigual nos casos 

desiguais. 

O princípio da igualdade admite, pois, as desigualdades constitucionais que se 

evidenciam mediante critérios objetivos e racionais adequados ao fim visado pela 

diferenciação. Sua função precípua, 

...reside exata e precisamente em dispensar tratamentos desiguais. 

Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações, 
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à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm 

a ser colhidas por regimes diferentes (BANDEIRA DE MELLO, p. 12, 

1995). 

O princípio da igualdade é primordial para a concepção de cidadania, para que o 

homem se coloque em face do Estado na condição de sujeito capaz de exercitar os deveres 

e os direitos que lhe são inerentes, mormente os direitos sociais/humanos, nos quais se 

compreende, a vida, a saúde e a moradia, dentre outros. 

CIDADANIA 

A vida humana tem raízes permanentes num mundo de homens e de coisas 

feitas pelos homens. Esse ambiente dá ensejo a perquirir a presença do homem, como 

integrante de uma sociedade e sua atuação como seu partícipe ativo. 

A Constituição Federal, no seu artigo 1º, traz, como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, a cidadania. A cidadania, no texto constitucional, tem um 

sentido mais amplo que a mera titularidade de direitos políticos, qualificando os participantes 

da vida do Estado e os reconhecendo como participantes da sociedade estatal. Claro, ainda, 

que a cidadania implica dizer que o funcionamento do Estado está submetido à vontade 

popular, o que leva o termo a se conexionar com o conceito de soberania popular, com os 

direitos políticos e com o conceito de dignidade humana, com os objetivos da educação, 

como finalidades intrínsecas do regime democrático. 

A cidadania, na sua compreensão unívoca legal, é o atributo das pessoas 

integradas na sociedade estatal, de participar do governo, votar e ser votado, e ser ouvido 

pela representação política, ou seja, compreende o exercício dos direitos políticos. 

Esses direitos políticos têm, como núcleo fundamental, o direito eleitoral de votar 

e ser votado, embora não se reduza a isso, mesmo que se tome a expressão no seu sentido 

mais estreito.   

Adquirem-se, nesse raciocínio, direitos de cidadania mediante o alistamento 

eleitoral na forma da lei. Pode-se, assim, dizer que o eleitor é cidadão, é titular de cidadania, 

embora nem sempre possa exercer todos os direitos políticos, que, gradativamente se 

incorporam no cidadão, respeitados os casos de privação desses direitos, pela perda, 

suspensão e inelegilibilidades. 

Essa plenitude de direitos políticos se opera gradualmente: aos 16 anos, o 

nacional já pode alistar-se, tornando-se titular do direito de votar; aos 18 anos, é obrigado 

alistar-se, tornando-se titular do direito de votar, se não o fizera aos 16, e do direito de ser 

eleito para vereador; aos 21, o cidadão nacional eleitor incorpora o direito de ser votado 
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para Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; aos 30 

anos, pode ser eleito para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

aos 35 anos, alcança-se a plenitude dos direitos políticos, e, pois, da cidadania, com o 

direito de ser votado para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador Federal. 

Essa cidadania é classificada de ativa. Não se pode descartar a designação de 

cidadãos a todos os que participam da constituição do Estado. Uma categoria especial de 

cidadãos, que se refere aos que têm cidadania ativa, é a constituída por aqueles que podem 

exercer certas atribuições que o próprio Estado reconhece como suas. 

Como conseqüência do reconhecimento do vínculo jurídico entre o Estado e os 

membros do povo, abstraem-se três atitudes do Estado: não poder ir além de certos limites, 

pois a subordinação dos indivíduos é disciplinada pelo direito, decorrendo daí atitudes 

negativas do Estado; obrigatoriedade de agir para proteger e favorecer o indivíduo, 

mediante atitudes positivas e, por fim, reconhecer que em certas circunstâncias, há 

indivíduos que agem no interesse do Estado que os reconhece como órgãos seus, como por 

exemplo, o eleitor ou o jurado. 

Excetuada a noção e compreensão de cidadania ativa, é certo dizer que todos 

os que se integram no Estado e, que, no seu nascimento, atendem aos requisitos para 

considerar-se, desde logo, integrado, é cidadão. 

Desse modo, a cidadania tem que ser entendida no seu mais amplo sentido, de 

modo a proporcionar a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade é o valor supremo que 

atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. 

A relação que norteia o cidadão não pode ser um jusnaturalismo. A norma 

positiva, como forma de estabilizar a vida social, não pode ser desprezada, pois a 

construção de uma sociedade da espécie humana (ARENDT, 2003) fez com que o termo 

social tenha começado “a adquirir o sentido geral de condição humana fundamental” 

(ARENDT, 2003, p . 33). 

Ademais, a relação que deve nortear o cidadão diz respeito aos direitos de todos 

os moradores das cidades, à vida, aos serviços e vantagens, notadamente no que diz 

respeito a empregos, opções de habitação, transporte público, controle da poluição, 

prestação de serviços básicos como água, energia, saneamento, educação, saúde, acesso 

ao solo, planejamento, além de mecanismos para enfrentamento direto e objetivo de todos 

os males advindos com a globalização unilateral. 

A cidadania é também uma instituição. Isso é muito importante, razão pela qual, 

expressões como coragem cívica e orgulho cívico lhe são corretamente associadas. 
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Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 244) diz que a cidadania 

é constituída por diferentes tipos de direitos e instituições; é produto 

de histórias sociais diferenciadas protagonizadas por grupo sociais 

diferentes. Os direitos cívicos correspondem ao primeiro momento do 

desenvolvimento da cidadania; são os mais universais em termos da 

base social que atingem e apóiam-se nas instituições do direito 

moderno e do sistema judicial que o aplica. 

A cidadania é, sobretudo, um conjunto de direitos comuns a todos os membros 

da sociedade. Se, além de direitos, a cidadania implica deveres e obrigações, estes não 

podem, de maneira alguma, ser condições para os direitos da cidadania. Os direitos da 

cidadania são os direitos incondicionais que transcendem e contém as forças do mercado. 

Nessa acepção, a cidadania é o epítome da liberdade. 

Os direitos humanos e dos cidadãos como posto em evidência no mundo 

contemporâneo, em alguns momentos, afiguram-se negativa desses direitos fundamentais, 

quando desrespeitam as necessidades básicas do ser humano como gente. 

Por vezes, parecem esmaecer os direitos humanos, quando se observa que a 

dignidade humana está longe de ser alcançada por todos os cidadãos. Os obstáculos que 

impedem uma vida digna e o exercício da plena cidadania são oriundos de um sistema 

político que não se preocupa ou não consegue produzir resultados que levem à redução da 

pobreza, da desigualdade. Aqui, pode-se dizer que o homem que não tem dignidade de vida 

é um não-cidadão ou cidadão em negativo. 

Nesse sentido, não se pode desconsiderar a importância de uma moradia digna 

como integrante da concepção de cidadania e não se pode refutar o fato de um morador de 

rua não se considerar cidadão ou alguém que tem direitos. 

O DIREITO DE PROPRIEDADE E A SUA FUNÇÃO SOCIAL 

Nem todos os povos conheceram o direito de propriedade, que, para muitos, 

significa o domínio apenas sobre o rebanho, armas, animais, moedas. Outros povos 

conheceram o direito de propriedade sobre as pessoas, como no período da escravidão, em 

que se lhes cognominava de coisa (res). Ainda hoje, são noticiados a venda de mulheres e 

crianças e, absurdamente, o câmbio negro de órgãos. 

O regime político, sem dúvida, influencia o direito, e a propriedade se torna um 

traço característico desse regime. Cada país tem sua concepção de propriedade. No Brasil, 

pós-descoberta, os limites de domínio marítimo eram definidos pelo alcance do tiro de 

canhão. 
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O direito de propriedade brasileiro e seu regime jurídico têm fundamento 

constitucional, desde que atenda a sua função social. As normas constitucionais 

demonstram que a propriedade não mais é considerada um direito individual ou instituição 

do Direito Privado.  

A propriedade, não mais considerada como direito individual, evidencia uma 

relativização do seu conceito, uma vez que tem como fim assegurar a todos uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social. Por isso, as normas de direito privado sobre a 

propriedade são compreendidas na conformidade do que disciplina a Constituição Federal 

acerca da função social da propriedade. 

A Constituição Federal não constituiu a propriedade como instituição única. Ao 

revés consagrou instituições diferenciadas em correlação com os diversos tipos de bens e 

de titulares. Garantiu-se o direito de propriedade em geral, distinguindo a propriedade 

urbana e rural, admitindo outras manifestações de propriedade, como, por exemplo, 

propriedade autoral, de inventos, marcas, indústrias e nome de empresas. Cada um desses 

tipos de propriedade estará sujeito a uma disciplina particular, porque o princípio da função 

social atua diferentemente, em relação à destinação do bem objeto da propriedade. 

A função social da propriedade é um processo demorado. A compreensão da 

função social, ao longo dos anos, foi sendo modificada com as mutantes relações de 

produção. Esse princípio “...vai além do ensinamento da Igreja, segundo o qual ‘sobre toda 

propriedade particular pesa uma hipoteca social’. Ele transforma a propriedade capitalista, 

sem socializá-la” (SILVA, 2001, p. 286). 

A função social expõe um interesse que, quase sempre, não coincide com o 

interesse do proprietário. Assim, uma propriedade ociosa, que está aguardando uma 

valorização imobiliária, ou esteja prejudicando o desenvolvimento local ou a implantação de 

um bem coletivo que melhore a qualidade de vida dos habitantes, não cumpre sua função 

social e poderá sofrer limitação no seu direito. 

O Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001), com suas normas de ordem pública e 

interesse social, ao regular o uso da propriedade urbana, é rico em conceitos. O artigo 39 

enumera as condições em que a propriedade exerce a sua função social. 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no seu plano diretor, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e 

ao desenvolvimento das atividades econômicas. É o que prevê o Estatuto da Cidade, no seu 

artigo 2º. 
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A definição de qualidade de vida do cidadão é subjetiva. As necessidades 

evoluem com a evolução das pessoas, significando dizer que, na medida em que são 

supridas certas necessidades, outras nascerão. Os parâmetros utilizados pela ONU incluem, 

na qualidade de vida, a alfabetização, a renda per capita, mortalidade infantil, dentre outros 

itens. 

O conceito de justiça social é, também, de difícil determinação. Justiça social 

decorre do atendimento aos direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 

homem. São direitos que se ligam ao direito de igualdade, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, que tendem a realizar a equalização de situações sociais 

desiguais com condições materiais mais propícias de se chegar à igualdade real. Dar ao que 

tem pouco ou nada tem faz parte da concepção de justiça social no seu conceito filosófico, 

antropológico e sociológico. 

Por fim, a propriedade deve atender ao desenvolvimento das atividades 

econômicas. Busca-se atender à demanda do mercado, sem, contudo, ativar ou acirrar a 

especulação imobiliária. É comum encontrar-se, nas grandes cidades, áreas que, se forem 

parceladas, atenderão à demanda do mercado, com evidente especulação, diante do 

comportamento do seu proprietário, que ficou anos esperando essa valorização. 

O Estatuto da Cidade e seus instrumentos de política urbana têm o objetivo de 

tirar, desses especuladores, áreas que devem ser parceladas, mas, para cumprir a função 

social da propriedade, devem gerar a moradia, o bem-estar dos cidadãos, consolidando a 

justiça social e o desenvolvimento sustentado da cidade. 

O Poder Público não poderá ser discricionário, em razão de a significação de 

justiça social decorrer de critérios interpretativos subjetivos e políticos extraídos de sua 

ideologia, para se evitarem valorações políticas, morais, econômicas a determinar a 

aplicação do conceito “função social” e sacrificar o desenvolvimento das cidades e o bem-

estar dos seus habitantes. 

Com suporte no Estatuto da Cidade, a utilização compulsória do solo dos 

imóveis subutilizados e desviados de sua função social, deverá ser implementada pelo 

Poder Público, que, dentro da legalidade, poderá realizar o exponencial desafio de um 

planejamento urbano eficaz e diminuir a ocupação irregular do solo, para, numa visão de 

futuro concretizar uma cidade em que a isonomia entre as pessoas seja real, conquanto não 

o seja total. 

Deve-se considerar, nesse ponto, que o ritmo de mudanças é vertiginoso e os 

paradigmas humanos são complexos e de dimensões ilimitadas, e impedem a plena 

igualdade entre as pessoas. Nem se pode desdizer que a democracia é mais eleitoral que 
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cidadã, razão que impede, por vezes, a construção compartilhada da função social da 

propriedade. 

O INSTITUTO DA DESAPROPRIAÇÃO 

A desapropriação, por razões de interesse social ou utilidade púbica, é o meio 

jurídico que permite a intervenção do Poder Público na propriedade privada que não cumpre 

a sua função social, para transferir para si a propriedade que, então, era de terceiros. O 

princípio da função social, aliado ao direito de propriedade, visa assegurar o exercício pleno 

e efetivo de outro princípio estrutural do Estado democrático, inserido no art. 1º da 

Constituição Federal, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. 

Os direitos fundamentais do homem, inseridos na Constituição Federal, 

pressupõem um tratamento igualitário entre o cidadão e o Estado e daquele para com o seu 

semelhante e o exercício regular do direito de propriedade com vistas ao fim social, é uma 

das formas de alcançar parte deste objetivo. O Código Civil dispõe, em seu artigo 1.228, § 

1º, que “o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades 

econômicas e sociais”, evidenciando uma leitura das normas civis de acordo com as 

concepções publicistas da Constituição Federal, a validar o direito privado. 

Regulamentando normas constitucionais, o Estatuto da Cidade, no seu artigo 1º, 

trouxe normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. 

No artigo 2º, estabelece que a “A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 

seguintes diretrizes gerais: XII -...desapropriação...” Como instrumento de política urbana, o 

Estatuto da Cidade (art. 4º, inciso V, letra “d”) prevê a desapropriação. A Lei 4.132, de 

10.09.1962, regulamenta a desapropriação por interesse social, autorizando o Poder Público 

a intervir na propriedade privada para preservar a função social da propriedade. 

 Essa intervenção permite que o Poder Público, depois de estudo e projeto de 

zoneamento, desaproprie áreas privadas subjugando o interesse particular ao público, a fim 

de que os direitos fundamentais do homem possam ser realizados, mercê da sujeição dos 

bens privados ao fim social. 

O instituto da desapropriação, utilizado convenientemente pelo Poder Público, 

pode impedir o surgimento de comunidades sem planejamento e as chamadas cidades 

periféricas ou ilegais, e, por conseguinte, ocupar espaços vazios na cidade e desestimular a 

especulação imobiliária e a expansão urbana desordenada. 
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As diretrizes gerais da política urbana, presentes no Estatuto da Cidade, como 

gestão democrática, regularização fundiária, preservação do meio-ambiente e do patrimônio 

público, melhoria da qualidade de vida pela garantia de cidades sustentáveis, justificam a 

utilização dos meios legais previstos na norma, tudo para preservar o interesse coletivo em 

detrimento do particular. 

A desapropriação permite um maior equilíbrio na utilização do solo, impedindo-

se a especulação e ocupação desordenada, assegurando a função social da propriedade, e, 

desse modo, reunindo condições de oferecer moradia habitável, para, cada vez mais, 

consolidar a cidadania, sobrelevando a dignidade humana. 

   

DIREITO DE MORADIA E DIGNIDADE HUMANA 

O direito à moradia significa garantir a todos um lugar onde se abrigue de modo 

permanente, pois, a etimologia do verbo morar, do latim “morari”, significa demorar, ficar. O 

conteúdo do direito à moradia não significa, tão somente, a faculdade de ocupar uma 

habitação. 

A história da habitação está ligada ao desenvolvimento social, econômico e 

político da humanidade. Os primeiros tratados sobre a construção de moradias são 

encontrados no Código de Hamurabi, no século XVIII a.C. Durante a época greco-romana, o 

urbanismo era limitado à construção de moradias em lugares defensivos e próximos a fontes 

de água para abastecimento. 

Na Europa do século XIII, as cidades tornaram-se centros comerciais e as 

muralhas serviam de proteção contra os invasores. A Revolução Industrial, do século XIX, 

levou as pessoas para as cidades, que sofreram um crescimento sem precedentes. 

No Brasil, embora a Constituição Federal estabelecesse os direitos sociais, no 

artigo 6º, foi necessária a Emenda Constitucional 26/00, de 15.02.2000, para incluir 

expressamente, no rol daqueles direitos, a moradia4. A inclusão desse direito de moradia 

pela Emenda Constitucional 26/00 evidenciou a proteção implícita presente no artigo 1º da 

Lei Magna, que estabelece, como fundamento da República Federativa do Brasil, a 

dignidade da pessoa humana, que pressupõe, necessariamente, a moradia. 

                                      
4 São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.  
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A função original da moradia era proporcionar proteção, segurança e 

privacidade, mas, atualmente, espera-se que seja construída em local adequado, com 

qualidade ambiental e potencial de investimento. 

É imprescindível que essa habitação tenha dimensões adequadas, em 

condições de higiene e conforto, a fim de atender ao disposto na Constituição Federal, que 

prevê a dignidade humana como princípio fundamental, assim como o direito à intimidade e 

à privacidade, e que a casa é um asilo inviolável. Não sendo assim, esse direito à moradia 

seria um direito empobrecido, pois, considerar como habitação um local que não tenha 

adequação e dignidade para abrigar um ser humano, é mortificar a norma constitucional. 

O direito a uma moradia exige uma ação positiva do Estado, que tem como 

objetivo fundamental da República construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a 

marginalização – e não há marginalização maior do que não se ter um teto para si e para a 

família –, e promover o bem de todos, o que pressupõe, ao menos, ter onde morar 

dignamente. 

A noção de dignidade humana é um universal (FELIPPE, 1996). Dignidade é um 

ente da razão que se basta. O conteúdo da dignidade da pessoa humana, também incluída 

como fundamento da soberania do Estado, no primeiro artigo constitucional, unifica todos os 

direitos fundamentais: soberania, cidadania, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e 

o pluralismo político. 

A dignidade humana não envolve uma idéia ou imagem apriorística do homem, 

exigindo uma valoração densa do seu amplo sentido normativo-constitucional, pois, não 

pode se reduzir à mera defesa de direitos pessoais tradicionais, ignorando os direitos sociais 

e esquivando-a de garantir as bases da existência humana. 

Decorre desse princípio, a exigência que a ordem econômica assegure uma 

existência digna a todos, a ordem social busque a realização da justiça social, a educação 

alcance o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, como 

mecanismos eficazes de, superando a norma, tornar eficaz a dignidade da pessoa humana. 

A propriedade deve, então, obedecer ao seu fim social e, nesse caminho, servir 

às entidades públicas para promover a integração social, criando condições de 

habitabilidade adequada para todos, já que lhes compete, por princípio constitucional, 

promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento. 

 2821



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O longo caminho percorrido no sentido de construir o cidadão brasileiro parece 

redundar, ao final da jornada, na “...sensação desconfortável de incompletude. Os 

progressos feitos são inegáveis mas foram lentos e não escondem o longo caminho que 

ainda falta percorrer” (CARVALHO, 2004, p. 218). 

É uma constatação irrefutável. Por mais que se reconheçam avanços no campo 

dos direitos políticos e sociais, ainda falta muito para a completude do cidadão brasileiro. 

Aliás, pensar nessa completude como objetivo alcançado, não deve ser a idéia de 

cidadania, pois, sendo assim, ficará estagnada. Ao se conseguir, em um determinado 

momento histórico, a máxima dos direitos, corre-se o risco de não se desejar nada mais 

para o cidadão. Mas, de fato, o que ocorre é o surgimento de novos direitos, algo que 

fortalece a prática democrática. 

A cidadania é um estado e um conceito em formação, e também o é, por isso, o 

cidadão, devendo ambos se desenvolver, tendo em vista o exercício de uma vida digna, 

como razão jurídica da existência do homem. Nessa existência digna, insere-se o direito à 

moradia como essencial à plena cidadania. 

A dignidade humana não pode ser compreendida quando há uma significativa 

parcela da população brasileira que não tem um lugar para morar com as mínimas 

condições de habitabilidade. Por isso, os instrumentos jurídicos presentes no Estatuto da 

Cidade devem ser utilizados pelo Poder Público como meios auxiliares no planejamento das 

cidades, a exemplo da desapropriação de áreas privadas que não atendam à função social 

da propriedade. 

 A desapropriação pode impedir os loteamentos destinados a valorizar 

determinadas áreas, em detrimento do primado constitucional maior, que é a preservação 

da função social da propriedade, com vistas a assegurar a dignidade humana. 

Ciosos desses princípios, vários juízes, em casos de invasão de áreas, 

observando questões de cunho constitucional, como a dignidade humana e o direito à 

moradia, têm negado a reintegração na posse, como fez o Desembargador José Francisco 

Pellegrini (2004) evidenciando “...ser o direito à moradia assegurado constitucionalmente e, 

salvo prova em contrário, estão em estado de necessidade quem não dispõe de teto para 

morar.” 

O direito à moradia é fator integrante da cidadania e agrega-se ao princípio 

constitucional da dignidade humana. Esse fundamento afasta a idéia do predomínio da 

liberdade individual em detrimento do interesse coletivo, ressaltando a imprescindível 
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observação ao princípio da dignidade humana nas relações entre o Estado com outro 

Estado, Estado e particulares e particulares entre si, como o amálgama da cidadania. 

No Brasil, a cidadania inserida entre os fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, pressupõe a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de atender 

às necessidades vitais básicas, dentre as quais se destaca a moradia, que, sem dúvida, é 

um dos sustentáculos do princípio da dignidade humana. 
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