
 

 

Declaração sobre COVID-19 e Famílias em Situação de Rua 

A UNANIMA International é uma associação de 22 Congregações Religiosas e um novo grupo de               
amigos, trabalhando em 85 países, com 25.000 membros.¹ Por mais de 18 anos, as mulheres,               
crianças/meninas, migrantes e refugiados tem sido o foco do nosso trabalho. Esses grupos             
compreendem grande número das populações de rua do mundo, embora muitas vezes não constem              
nas estatísticas sendo, por isso, esquecidos. É nosso dever garantir que esses grupos alcancem uma               
melhor qualidade de vida, fazendo com que suas vozes sejam ouvidas em nível internacional, como               
foi exemplificado, recentemente, na 58ª Comissão de Desenvolvimento Social das Nações Unidas            
(ONU), onde a UNANIMA International apresentou pesquisas e defendeu que a questão da falta de               
moradia familiar contasse com o interesse e a atenção necessárias dos Estados Membros, da              
Sociedade Civil e de todos os atores políticos.²  
 
Nossa declaração em resposta à crise do COVID-19 resulta da reflexão sobre a falta de atenção às                 
famílias em situação de rua tanto na cobertura da pandemia feita pela mídia global quanto na                
política internacional. À medida que a situação se agrava, é sensato e ético considerar esse setor da                 
sociedade, ainda marginalizado; pessoas em situação de rua, independentemente da forma, são            
vulneráveis. Aliado a má nutrição e a outros problemas de saúde, em grande parte relacionados à                
situação econômica e aos problemas de acesso, correm grande risco de contrair o vírus. Esse risco                
tem se agravado à medida que as desigualdades entre e dentro das nações aumentam em               
conformidade com as respostas governamentais desarticuladas. 

Como sociedade, temos o dever de cuidar de todas as pessoas. A moradia adequada é um direito                 
humano³ e, de acordo com a Relatora Especial das Nações Unidas sobre o direito à moradia                
adequada, Leilani Farha, “A moradia se tornou a linha de frente na defesa contra o coronavírus”. A                 
provisão de moradia adequada e as ações de prevenção correspondentes em resposta à falta de               
moradia familiar, são essenciais para a realização da Agenda 2030 das Nações Unidas e de outros                
direitos sociais, econômicos e culturais e de leis internacionais.⁵ As nações, de maneira especial,              
deveriam considerar seu compromisso com a proteção das crianças prevista na Convenção das             
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.⁶ 

Na Reunião do Grupo de Peritos sobre o tema dos Desabrigados em Nairóbi-Quênia, especialistas,              
incluindo Jean Quinn, DW, Diretora Executiva da UNANIMA International, identificaram três áreas            
que devem ser atendidas para erradicar a situação dos Desabrigados: a área social, física e de                
segurança. E a “moradia” é o lugar onde cada uma dessas áreas é assegurada e protegida. A                 
consideração do ambiente natural é essencial para discussões sobre a segurança em geral, mas              
quando falamos de moradia no contexto do COVID-19, esse deve ser acima de tudo, um lugar onde                 
indivíduos e famílias possam estar a salvo da pandemia. Porém, as moradias também devem              

 



 

permitir o bem-estar holístico das famílias. Ficar em casa não deve representar risco físico ou               
psicológico, nem causa de fome ou violência.  

Além disso, devemos reconhecer que há déficit de recursos psicossociais e, também, de recursos              
tangíveis inclusos numa situação de pandemia. Por exemplo, a capacidade emocional de lidar com o               
problema e com as consequências da pandemia, pode ser reduzida devido a traumas do passado.               
Igualmente, o efeito criado pela pandemia ou o trauma resultante da experiência da pandemia global               
pode ser agravado em condições de falta de moradia ou insegurança habitacional. Portanto,             
precisamos de serviços que ajudem a superar esses traumas. 

A recente observação do Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, chamou a atenção              
para a realidade das mulheres e meninas que se tornam mais vulneráveis a violência doméstica e ao                 
abuso durante o período da quarentena.⁸ As Nações Unidas também relataram que “mulheres e              
meninas refugiadas e apátridas enfrentam um risco maior de violência em meio à pandemia do               
coronavírus.”⁹ Infelizmente, é uma verdade internacional e generalizável o fato de haver muitas             
mulheres em situação de risco nesse tempo do COVID-19. No entanto, algumas dessas pessoas e               
famílias não foram enquadradas como vivendo em situação de rua, como deveriam ter sido. Existe               
um forte fator econômico e de gênero que reforça esses riscos. Muitas vezes, mas não sempre, isso                 
ocorre quando as pessoas estão “aglomeradas”, o que pode ser psicológica ou emocionalmente             
perigoso, quando alguém permanece em ou é forçado a ter relacionamentos doentios. Os próprios              
relacionamentos podem ser tensos ou desgastados como resultado das condições físicas. Problemas            
adicionais incluem a impossibilidade de isolamento e a vulnerabilidade ligada ao risco da exclusão              
do domicílio. 
 
Estar “aglomerados” é fisicamente perigoso uma vez que, a grande proximidade das pessoas umas              
das outras, propaga a doença mais rapidamente. Além disso, os espaços onde as pessoas estão               
aglomeradas podem ser fisicamente perigosos devido à estrutura do alojamento ou a densidade             
populacional da área. As condições nas favelas tornam os moradores mais vulneráveis à propagação              
do vírus; eles têm menos acesso à água e ao saneamento, e o acesso que possuem é comum (ou na                    
forma de serviços administrados por empresas). As moradias são geralmente pequenas e próximas, e              
o aglomerar-se é muito comum. No contexto de uma pandemia, essas condições indicam que a               
intervenção médica no local seria difícil ou perigosa e que o isolamento é praticamente impossível.               
As comunidades das favelas diferem na sua relação com a governança e a infraestrutura em               
diferentes partes do mundo. No entanto, esses dois elementos são muito importantes para o modo               
como o COVID-19 pode ameaçar uma comunidade. 
 
A UNANIMA International identifica as condições de vida precárias ou forçadas como sinais             
invisíveis da falta de moradia, conforme explicado em pesquisas recentemente publicadas. Um            
temor que está sendo expresso pelos membros da UNANIMA International e também no universo              
da sociedade civil das Nações Unidas, é a dificuldade que se apresenta na prevenção da propagação                
da doença, se atingir e quando atingir certos ambientes políticos, como as favelas, onde              
supostamente haverá falta de cuidados e de tratamento. Além disso, o risco para as comunidades               
indígenas que já enfrentam o desenvolvimento que leva ao não-comunitário e as lutas para manter o                
controle das terras e casas, deve ser reconhecido e tratado pelos governos próximos a esses grupos.¹² 
 

 



 

O diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,             
afirmou: “Esta é uma tragédia que já está afetando muitas famílias. Muitos estão perdendo seus               
entes queridos... Qualquer pessoa que morre é filha ou filho de alguém.”³ Evidentemente, o vírus               
não é o único risco para os sem-teto e para as famílias em situação de rua em todo o mundo; das                     
principais cidades europeias aos territórios indígenas e às favelas do sul da Ásia, as pessoas estão                
passando fome durante a pandemia do coronavírus, famílias e indivíduos sofrem no cumprimento do              
isolamento e são criminalizados e multados por estarem na rua, apesar da necessidade financeira de               
fazê-lo. Famílias que vivem em acomodações temporárias (incluindo crianças) não têm acesso as             
necessidades básicas e as ferramentas necessárias para participar da educação virtual.¹⁴ 
 
Perguntamos: qual é a nação ética ou justa que permite que seus cidadãos vivam sem terem suas                 
necessidades básicas satisfeitas, sem segurança ou sem dignidade? Apresentando as boas práticas            
dos nossos membros e de outras pessoas, defendemos a necessidade de conceder acesso à              
informação, ao saneamento, especialmente a lavagem das mãos, e a serviços de monitoramento da              
saúde, como um bom começo para essas irmãs e irmãos. Essa pandemia focou uma luz nas diversas                 
formas que nós, como sociedade, esquecemos das pessoas que nada têm.  

Recomendações: 

Após a crise do COVID-19, devemos estar cientes e agir para atender as necessidades de todos os 
níveis e categorias de sem-teto, especialmente, as famílias sem-teto e as famílias em situação de 
risco. A UNANIMA International apresenta as seguintes recomendações:  
 

❖ Apelamos aos Estados Membros que sigam as recomendações apresentadas na proposta de 
resolução referente a temática prioritária pela 58ª Comissão da ONU para o 
Desenvolvimento Social. 

❖ Indicamos e reiteramos a resposta da Relatora Especial das Nações Unidas sobre Direito a              
Moradia Adequada, Leilani Farha, incluindo sugestões de moratória para casos de despejo e             
consideramos que a provisão de moradia adequada “poderá exigir a implementação de            
medidas extraordinárias, apropriadas em um estado de emergência, incluindo o uso de            
unidades desocupadas e abandonadas e facultar aluguel de curto prazo”. 

❖ Defendemos que os serviços para moradores de rua em todo o mundo devem adotar              
cuidados holísticos e tratamento para casos de trauma. 

❖ Reiteramos o pedido do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, de que os governos             
façam do enfrentamento da violência doméstica uma peça chave na resposta à pandemia. 

❖ Apelamos à consideração específica das famílias sem-teto como parte dos planos de resposta             
relacionados ao COVID-19, bem como de todos os planos de resposta humanitária.  

❖ Recomendamos o aumento imediato de oportunidades criadas pelo governo, para promover           
a educação das mulheres, em atendimento às necessidades e demandas de emprego. 

❖ Apelamos para que seja garantido o acesso à tecnologia às famílias sem-teto e de baixa               
renda para fins educacionais, informativos e de sustento. 

❖ Afirmamos a necessidade do uso de técnicas socioemocionais na educação infantil, para            
evitar e reduzir os traumas da crise do COVID-19. 

 



 

❖ Reiteramos as sugestões dos ativistas indígenas para impedir projetos de desenvolvimento           
nas terras indígenas e nas suas proximidades, para reduzir o risco de propagação do vírus em                
suas comunidades e para a continuidade dos esforços intersetoriais no combate as mudanças             
climáticas. 

❖ Reiteramos a importância de uma abordagem coordenada e multissetorial para atender às            
necessidades das famílias sem-teto durante esse período de crise. Pedimos que os governos             
de todos os níveis obtenham e mantenham parcerias significativas com a sociedade civil e              
com organizações que já estão atendendo às necessidades de famílias e indivíduos afetados             
pela crise e que são, sistematicamente, esquecidos. 
 

Tradutora inglês/português: Irmã Lory Inês Rockenbach, SND. 
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