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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

“Moradores de rua no Brasil: uma questão social preocupante”, 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. 

 
 
TEXTO I  

As ruas da cidade de São Paulo abrigam 15.905 pessoas, segundo censo da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social divulgado nesta sexta-feira. O número representa uma alta de 10% em relação ao último 
levantamento, de 2011 – naquele ano, havia 14.478 moradores de rua na capital paulista. 

A região da Sé, no centro da capital paulista, é a que mais recebe moradores de rua: são 3.864 pessoas. 
Localizado na Zona Leste, o bairro da Mooca vem em segundo lugar, com 842 desabrigados. 

A prefeitura credita o aumento da população de rua ao crescimento da cidade de São Paulo. Para atender a 
esses moradores, há 71 centros de acolhimento na capital paulista, com cerca de 9.000 vagas. 

FUSCO, N. São Paulo: número de moradores de rua cresce 10% em quatro anos.  
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 2016 (adaptado). 

 

TEXTO II                                                                           TEXTO III                                                                             
      O Dia Nacional de Luta da População em Situação de 
Rua, que ocorre neste 19 de agosto, é um bom momento 
para refletirmos sobre a forma como a sociedade trata 
aqueles que tiveram o infortúnio de ir viver nas ruas. A 
data faz referência ao episódio que ficou conhecido como 
o “Massacre da Sé”. Entre 19 e 22 de agosto de 2004, 
sete pessoas em situação de rua foram assassinadas 
com golpes na cabeça enquanto dormiam na região da 
Praça da Sé, no centro de São Paulo. Os ataques 
também deixaram oito pessoas feridas. Até hoje, 
ninguém foi preso pelos crimes.  

FERRO, M. C. T. Invisíveis, porém humanos.  

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 31 jul. 2016 (fragmento). 

 

 

 

Disponível em: http://oquetodomundoquerfalar.blogspot.com.br. Acesso em: 31 jul. 2016. 

 

TEXTO IV 
A crescente população em situação de rua no Brasil é o retrato mais cruel da miséria social que se aprofunda 

em diversos ramos da esfera pública. O atual estado é a consequência de uma reação em cadeia que relaciona 
os altos índices de desemprego, rebaixamento salarial, uso de drogas e violência. Morar na rua é o reflexo visível 
do agravamento social no Brasil, e a falta de políticas públicas eficientes se constitui negligência do poder público 

em garantir a esse cidadão condições mínimas de sobrevivência. Os mais miseráveis estão entre os que mais 
incomodam politicamente, estigmatizados como perigosos socialmente por serem os que não participam da 
geração de riquezas. Um contingente de pessoas que pouco usufrui dos serviços básicos públicos, à mercê do 
Estado e indiferente à sociedade civil. Para sobreviver buscam alternativas para o banho, necessidades 
fisiológicas, alimentação e vestuário. Vivendo literalmente nas ruas e dormindo sobre trapos ou papelão, pessoas 
que constroem nas ruas suas próprias histórias, mas não como querem; não sob circunstâncias de suas próprias 
escolhas, e sim, sob aquelas com as quais se defrontam diretamente, legadas e transmitidas principalmente pelo 
passado trágico de uma vida que deixaram para trás. Apesar de serem atores da própria história, só são capazes 
de agir nos limites que a realidade impõe. 

RODRIGUES, R. Moradores de uma terra sem dono. Disponível em: http://sociologiacienciaevida.uol.com.br. Acesso em: 31 jul. 2016. 

INSTRUÇÕES:  
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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