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Como promover a integração dos
moradores de rua à sociedade
PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o
tema: Como promover a integração dos moradores de rua à sociedade.
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.
TEXTO 1
Uma pesquisa publicada pelo Ipea com base em dados de 2015 projetou que o Brasil tem pouco mais de 100 mil pessoas
vivendo nas ruas. O Texto para Discussão Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil aponta que os grandes
municípios abrigavam, naquele ano, a maior parte dessa população. Das 101.854 pessoas em situação de rua, 40,1%
estavam em municípios com mais de 900 mil habitantes e 77,02% habitavam municípios com mais de 100 mil pessoas.
Já nos municípios menores, com até 10 mil habitantes, a porcentagem era bem menor: apenas 6,63%.
O especialista em políticas públicas e gestão governamental lotado no Ipea e também autor do estudo, Marco Antonio
Carvalho Natalino, ressaltou a importância de dados atualizados sobre o tema, pois eles são essenciais à formulação e
implementação de políticas públicas para essa parcela de brasileiros.
Para os municípios com mais de 100 mil habitantes, Natalino diz que é preciso ir além das informações básicas.
“Recomenda-se que seja incentivada a realização de pesquisas municipais com a população em situação de rua neste
grupo de cidades. Nos municípios menores, o desenvolvimento e a disponibilização de metodologia de diagnóstico da
população de rua pode fomentar a incorporação desse segmento nas atividades de vigilância socioassistencial
desenvolvidas pelos governos municipais.” O pesquisador propõe, ainda, que a contagem dessa população seja incorporada
ao Censo de 2020 e que, até lá, o governo federal incentive as gestões municipais a conhecerem melhor quem está em
situação de rua.
O estudo alerta também para a necessidade de a população que vive nas ruas ser incorporada ao Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico) e, assim, obter acesso à transferência de renda e habitação, por exemplo. Apenas 47,1% da
população de rua estimada estava cadastrada em 2015.
“A ampliação da cobertura do cadastro nesse segmento populacional permitiria, para além do acesso desse público aos
programas sociais, a realização de estudo de perﬁl dessa população com base
nos dados do cadastro”, concluiu o pesquisador.
Fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=29303
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TEXTO 2

TEXTO 3

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
- Tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuﬁciente”.
- A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
- Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
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SOBRE O PROJETO REDAÇÃO

O Projeto Redação cá está para ajudá-lo a
realizar o seu sonho. Acreditamos na
colaboração mútua como meio de evolução e
nossa proposta é trabalhamos de forma a
orientar sua experiência com temas e
avaliações que sejam as mais próximas
possíveis do Enem.

