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RESUMO: Com olhar para o desenvolvimento sustentável das cidades e 
qualidade de moradia digna da população realizou-se a Conferência das Nações 
Unidas sobre Assentamentos Humanos, sendo a primeira edição realizada em 
1976, destacando como corolário para uma vida digna e para o bem estar físico, 
social, psicológico e econômico, a necessidade de acesso à habitação sadia e 
segura, dotada de serviços básicos. Tendo as edições seguintes 1996 e 2016 
destacado também elementos relativos à sustentabilidade das cidades. A noção 
do que vem a constituir uma moradia adequada é o ponto de partida para a 
análise de sua concretização enquanto Direito Fundamental. Em que pese o 
direito à moradia ser um dos deveres Brasileiros constantes da Constituição 
Federal e legislações infraconstitucionais, e seu empenho para melhoria desta 
condição, sendo um dos primeiros países do mundo a positivar o direito à cidade, 
além de legislações relacionadas à Regularização Fundiária, é certo que ainda 
existe no país necessidades habitacionais básicas não satisfeitas, configurando 
não apenas violação do direito à moradia mas ferindo diretamente a dignidade 
da condição da pessoa humana, sobretudo, nas camadas mais vulneráveis da 
sociedade. Nas áreas urbanas brasileiras ainda há elevado número de 
inadequações, sendo que a análises de índices apresentados pelas Pesquisas 
Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), no tocante à quatro serviços básicos: 
iluminação elétrica, abastecimento de água com canalização interna, rede geral 
de esgoto sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo regular pelo menos duas 
vezes por semana, indica que o percentual de domicílios carentes em ao menos 
um tipo de serviço de infraestrutura é significativo, 10,0% da população brasileira 
residia em domicílios onde não havia coleta direta ou indireta de lixo, 15,1% 
residia em domicílios sem abastecimento de água por rede geral e 35,9% sem 
rede coletora ou pluvial, sendo que os números são ainda mais expressivos 
quando em face das camadas vulneráveis, ou seja, quando comparados 
mulheres e homens; os pretos e pardos em comparação com os brancos; e 
especialmente preocupante para as mulheres, negras, com filhos e não 
acompanhada por cônjuges. Neste contexto, serão analisados os indicadores do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Pesquisa Estatística) a (in)efetividade do Direito 
Fundamental Social à moradia no cenário brasileiro em face da população 
economicamente vulnerável, concluindo, que os números demonstram a 



distância entre a realidade brasileira e os objetivos assumidos na Agenda 
Habitat. 
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