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Tudo vale a pena se a alma não é pequena
Fernando Pessoa

Texto I
Mais que um teto e quatro paredes
O direito à moradia integra o direito a um padrão de vida adequado. Não se
resume a apenas um teto e quatro paredes, mas ao direito de toda pessoa ter acesso a
um lar e a uma comunidade seguros para viver em paz, dignidade e saúde física e
mental. A moradia adequada deve incluir:
Segurança da posse: Todas as pessoas têm o direito de morar sem o medo de
sofrer remoção, ameaças indevidas ou inesperadas. As formas de se garantir essa
segurança da posse são diversas e variam de acordo com o sistema jurídico e a cultura
de cada país, região, cidade ou povo;
Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos: A
moradia deve ser conectada às redes de água, saneamento básico, gás e energia
elétrica; em suas proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas de
esporte e lazer e devem estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza,
coleta de lixo, entre outros.
Custo acessível: O custo para a aquisição ou aluguel da moradia deve ser
acessível, de modo que não comprometa o orçamento familiar e permita também o
atendimento de outros direitos humanos, como o direito à alimentação, ao lazer etc.
Da mesma forma, gastos com a manutenção da casa, como as despesas com luz, água
e gás, também não podem ser muito onerosos.
Habitabilidade: A moradia adequada tem que apresentar boas condições de
proteção contra frio, calor, chuva, vento, umidade e, também, contra ameaças de
incêndio, desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que ponha em risco a
saúde e a vida das pessoas. Além disso, o tamanho da moradia e a quantidade de
cômodos (quartos e banheiros, principalmente) devem ser condizentes com o número
de moradores. Espaços adequados para lavar roupas, armazenar e cozinhar alimentos
também são importantes.
Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis: A moradia adequada
deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, mulheres,
crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV, vítimas de desastres naturais etc.
As leis e políticas habitacionais devem priorizar o atendimento a esses grupos e levar
em consideração suas necessidades especiais. Além disso, para realizar o direito à
moradia adequada é fundamental que o direito a não discriminação seja garantido e
respeitado.
Localização adequada: Para ser adequada, a moradia deve estar em local que
ofereça oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social. Ou seja, nas
proximidades do local da moradia deve haver oferta de empregos e fontes de renda,
meios de sobrevivência, rede de transporte público, supermercados, farmácias,
correios, e outras fontes de abastecimento básicas. A localização da moradia também
deve permitir o acesso a bens ambientais, como terra e água, e a um meio ambiente
equilibrado.
Disponível em: <http://direitoamoradia.org/?page_id=46&lang=pt>.
Texto II
As moradias precárias, como as favelas, são acompanhadas pela ausência de
infraestrutura. Para o crescimento de qualquer cidade se faz necessária a expansão de

todo serviço público, como distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica,
pavimentação, entre outros.
As áreas urbanas onde vivem as famílias pobres, geralmente, são desprovidas
de escolas, postos de saúde, policiamento e demais infraestruturas. Em geral, favelas e
demais bairros marginalizados surgem de modo gradativo em áreas de terceiros,
especialmente do governo. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), os oito municípios detentores do maior número de favelas são: São Paulo,
com 612; Rio de Janeiro, com 513; Fortaleza, 157; Guarulhos, 136; Curitiba, 122;
Campinas, 117; Belo Horizonte, 101; e Osasco, 101.
No início do século XX existiam no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São
Paulo os cortiços, habitações que abrigavam várias pessoas, os quais eram
constituídos por muitos cômodos alugados. Os cortiços eram velhas mansões que se
localizam próximas ao centro da cidade.
Hoje, a alternativa de moradia para as pessoas carentes é a ocupação de
terrenos periféricos de grandes cidades, onde o valor é baixo. Isso é provocado pelo
fato dos moradores possuírem pequeno poder aquisitivo, desse modo, não podem
pagar um aluguel em um bairro estruturado e muito menos adquirir uma casa ou
apartamento nele. Além disso, nas grandes cidades os imóveis têm alcançado valores
extremamente elevados, distantes da realidade de grande parte da população.
Naturalmente, a configuração das grandes cidades brasileiras é excludente,
tendo em vista que marginaliza um grupo social desfavorecido, enquanto em algumas
periferias formam-se bairros dotados de luxo, os condomínios fechados - que se
constituem como verdadeiros guetos. Resultado de uma nação capitalista.
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/problemasrelacionados-moradia-no-brasil.htm>.
Texto III

Disponível em:
<http://s2.glbimg.com/AOujP3fvKdSdFawgtyDVZZ5RUgdQmmYReJdkNbGq2U1I
oz-HdGixxa_8qOZvMp3w/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2013/04/05/moradia3.jpg>.
A partir da leitura dos textos motivadores acima e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo
na modalidade formal escrita da língua portuguesa sobre o tema Moradia digna no

Brasil: direito ainda em construção, apresentando proposta de intervenção que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

