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Tema 2

TEXTOS MOTIVADORES
Texto 1

Ao longo dos últimos anos tem havido muitos protestos e movimentos
sociais sob o slogan ‘direito à cidade’, desde moradores de conjuntos
habitacionais em New Orleans que desejam recuperar seus bairros antigos
a berlinenses lutando contra a demolição da última parte restante do muro de
Berlim para a construção de apartamentos de luxo, ou no Rio de Janeiro com
as lutas de moradores resistindo às remoções para as preparações para a
Copa do Mundo do ano que vem e das Olimpíadas de 2016. Estas questões
concernem ao direito à cidade. Mas o que esta frase realmente significa? O
que é este “direito”? Todos têm direito a tal? Por que é importante?
A origem da ideia
O conceito foi desenvolvido pelo sociólogo francês Henri Lefebvre em
seu livro de 1968 Le droit à la ville. Ele define o direito à cidade como um direito
de não exclusão da sociedade urbana das qualidades e benefícios da vida
urbana. No texto Lefebvre escreve sobre a segregação sócio-econômica e seu
fenômeno de afastamento. Ele refere-se à “tragédia dosbanlieusards”, pessoas
forçadas a viver em guetos residenciais longe do centro da cidade. Perante
este cenário, ele exige o direito à cidade como uma recuperação coletiva do
espaço urbano por grupos marginalizados que vivem nos distritos periféricos da
cidade. Na década de 90 as idéias de Lefebvres foram retomadas nas áreas de
geografia e planejamento urbano, e se tornou o slogan de muitos movimentos
sociais.
Hoje, a cidade centrada no mercado é o foco, incluindo novos métodos
de produção e novas formas de segregação e exclusão. Há uma ausência de
participação na formação da cidade por aqueles que foram excluídos do
desenvolvimento econômico, para aqueles que foram deslocados por meio
de gentrificação ou para aqueles que estão sofrendo com políticas de
imigração excludentes. Os teóricos sociais David Harvey e Margit Mayer
delinearam a demanda por direito à cidade como uma espécie de pedido para
todas as pessoas que vivem na cidade.
Disponível em < http://rioonwatch.org.br/?p=7921>. Acesso em: 19 set. 2016. (Adaptado)

Texto 2
A cidade transformou-se, em pleno século XXI, no palco principal das
lutas políticas e sociais. A reprodução da vida, individual e coletiva, biológica e
social, depende cada vez mais da qualidade do meio urbano construído que se
expressa na forma social que chamamos de cidade, mas que também se
expressa na sociedade urbana global.
Ao mesmo tempo, a atual crise do capitalismo tornou a cidade uma nova
fronteira de escoamento do capital sobre acumulado e financeirizado. Estes
dois movimentos tornaram a cidade palco e objeto das lutas contemporâneas
de classes, opondo a razão da reprodução da vida à razão da reprodução do
capital. Esta contradição global está também cada vez mais presente no Brasil.
(Disponível em < http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3244&tipo=acervo>. Acesso
em: 20 set. 2016)

Texto 3

(Disponível em < http://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/codigoaeronautico/infograficos-da-edicao/12_direitocidade>. Acesso em: 19 set. 2016).

PROPOSTA DA REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores a seguir 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 a questão do direito à cidade no Brasil. Na conclusão do texto,

apresente 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.

