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DIREITO À MORADIA E LUTA POR HABITAÇÃO



PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base

nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “O
direito à moradia e a luta por habitação na atual
sociedade brasileira” apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de um ponto de vista,
apresentando proposta de intervenção que respeite os
direitos humanos.



INTRODUÇÃO

Na obra de Aluísio Azevedo, "O Cortiço", é
retratado um modelo de moradia comum no final
do século XIX para grupos sociais menos
favorecidos. Hodiernamente, essa realidade ainda
persiste no Brasil. Nesse contexto, é cabível
enfatizar como a negligência governamental aliada
à falta de planejamento urbano são fatores que
explicam os problemas habitacionais no país.



DESENVOLVIMENTO 01
Em primeiro plano é válido ressaltar que, conforme a

Constituição brasileira de 1988, todas as pessoas possuem direito à
moradia digna. No entanto, tal lei não é efetivada pelo Poder
Executivo, haja vista o déficit habitacional. Em consequência disso,
pessoas de baixa renda recorrem a meios alternativos de morada,
lugares sem qualquer infraestrutura e salubridade, com a
finalidade de abrigar as famílias delas. Prova disso foi a ocupação
de um edifício, em São Paulo, não vistoriado e que abrigava
centenas de famílias do movimento sem teto, fato que resultou
numa tragédia, em decorrência de um incêndio. Dessa forma,
evidencia-se a necessidade de reversão desse quadro para que
todos tenham um lar.



DESENVOLVIMENTO 02
Em segundo plano, o processo de favelização ocorre

intensamente no Brasil desde do século XX ,principalmente,
devido à industrialização. Esse fato está associado à falta de
planejamento urbano e à má gestão dos espaços, pois as
pessoas que não encontram meios de subsistência nas cidades,
são levadas a habitarem os territórios periféricos e ,assim,
intensifica-se a segregação socioespacial. De acordo com o
IBGE, cerca de 24 milhões de pessoas não possuem habitação
adequada ou não têm onde morar. Desse modo, observa-se a
urgência na resolução desse problema por meio da união de
toda a sociedade.



CONCLUSÃO
Portanto, é evidente que a falta de moradia é um grave

problema social que precisa ser revertido. Para tanto, é imperioso
que o Governo Federal, em conjunto com a União e a Controladoria
Geral da União, atue na ampliação de financiamento para
programas como “Minha Casa Minha Vida”, a fim de atender a
todas as demandas de pessoas com baixa renda. Além disso, é
urgente que ocorra uma reforma urbana por via de uma força
tarefa composta por urbanistas e prefeitos com o objetivo de
mudar, principalmente nas periferias, as habitações. Com isso, a
realidade de muitos brasileiros será diferente da ficção
apresentada na obra "O Cortiço".
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