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Tema 5 – 2º Bimestre 
 
Texto 1 

 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: A COMPLEXIDADE DA VIDA NAS RUAS 
(politize.com.br – adaptado) 

Tanto em cidades grandes, conhecidas por ter grande população de moradores de rua, como 
em cidades pequenas, a situação de vida nas ruas da cidade é alarmante. Não um problema 

exclusivamente brasileiro, ele está presente no mundo todo.  

Pessoas que passam as noites dormindo nas ruas, sob marquises, em praças, embaixo de 
viadutos e pontes são consideradas pessoas em situação de rua. Além desses espaços, também 

são utilizados locais degradados, como prédios e casas abandonados e carcaças de veículos, 
que têm pouca ou nenhuma higiene. 

Os “moradores de rua” são um grupo heterogêneo, isto é, pessoas que vêm de diferentes 
vivências e que estão nessa situação pelas mais variadas razões. Há fatores, porém, que os 

unem: a falta de uma moradia fixa, de um lugar para dormir temporária ou permanentemente e 

vínculos familiares que foram interrompidos ou fragilizados. 
As características acima foram conceituadas em 2005 pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

como os fatores intrínsecos à condição de rua e constam na Política Nacional para a População 
em Situação de Rua (decreto nº 7.053 de 2009). 

Quando falamos sobre pessoas, sabemos que há particularidades na condição de várias delas e 

cada uma pode ter tido um motivo particular para viver nas ruas; mas há também questões em 
comum entre essas pessoas, que são repetidamente vistas em muitos casos. 

Uma Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua foi realizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social entre os anos de 2007 e 2008 com o objetivo de quantificar e qualificar 

todos esses fatores. Quanto aos motivos que levam as pessoas a morar nas ruas, os maiores 
são: alcoolismo e/ou uso de drogas (35,5%), perda de emprego (29,8%) e conflitos familiares 

(29,1%). Das pessoas entrevistadas, 71,3% citaram ao menos um dos três motivos e muitas 

vezes os relatos citam motivos que se correlacionam dentro da perda de emprego, uso de 
drogas e conflitos familiares. 

Apesar de não ser muito comum, existem pessoas que escolhem por viver nas ruas, também de 
acordo com a pesquisa. Embora os principais motivos sejam, por vezes, violências e abusos 

domésticos ou desentendimentos dentro da família, afirma-se que existe um grau de escolha 

própria para ir para a rua”. A explicação obtida na pesquisa é de que “essa escolha está 
relacionada a uma noção (ainda que vaga) de liberdade proporcionada pela rua, e acaba sendo 

um fator fundamental para explicar não apenas a saída de casa, mas também as razões da 
permanência na rua”. 

É importante ressaltar um ponto: é bastante difícil quantificar o número de pessoas nessa 

situação do Brasil, pois a maioria dos censos leva em conta o local de moradia das pessoas e as 
que estão em condição de rua não têm essa constância, o que atrapalha a realização de 

pesquisas, contabilizações e afins. (...) 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 
A partir da leitura dos textos motivadores 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 “A invisibilidade da população em situação de rua”, 

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. 

(Mínimo: 4 parágrafos e 25 linhas) 


