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PROPOSTA DE REDAÇÃO 4 – USAR AO MENOS DUAS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 

 
Eu só quero é ser feliz 
Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 
(Cidinho e Doca) 

Tenho observado há muito tempo que a elite e a 
grande mídia tentam chamar as favelas de 
comunidades e isso me traz uma grande indignação, 
pois do meu ponto de vista, isso nada mais é que uma 
tentativa de descaracterizar a favela e amenizar a 
situação de pobreza extrema que vive nossa cidade. 
Lembro sempre, para os que estão chamando as 
favelas de comunidades, que os condomínios de 
luxo, em que essas pessoas que estão tentando 
descaracterizar essa nomenclatura moram, são 
comunidades. Sim! Os condomínios de luxo ou prédios na Barra, Leblon e Ipanema constituem comunidades, 
porém não são favelas. Favela é favela e comunidade é comunidade! (André Fernandes)  

'Procurar uma encrenca cada vez maior', diz governador sobre 
morar em ocupações em São Paulo 
Márcio França esteve no local do acidente e disse ainda que é preciso 'convencer as pessoas a 
não morar desse jeito'. 

O governador disse que apenas no quadrilátero onde ocorreu o acidente há outros oito 
prédios ocupados na mesma situação e, na capital paulista, mais de 150 prédios 
ocupados. 
"Ele são ocupados indevidamente. Os prédios são particulares, o Estado não pode ir lá e 
tirar as pessoas de dentro. Quando a gente tira, como agora estamos fazendo 
apartamento no Centro em um outro lugar, duas mil novas unidades, é uma briga judicial 

o tempo todo. (...) A gente tem notificado todo mundo para dizer: nessas condições, é impossível viver, porque eles vão 
jogando lixo pelo fosso do elevador e vai acumulando, e aquilo vai criando uma combustão automática. Com um 
pouquinho de fogo, aquilo já vira uma tragédia desse jeito", comentou. 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/tragedia-prevista-diz-governador-sobre-incendio-no-centro-de-sp.ghtml 
 

No bairro dos Jardins, na noite de sábado, o segurança do Edifício Tulipa ignorou o alarme que fora 

disparado. Pensou que era engano e logo foi rendido. Poucas horas depois, no bairro Pedra Branca, o 

Condomínio Itatinga 1 foi atacado por cerca de 30 homens armados com fuzis e metralhadoras. 

Testemunhas disseram que criminosos entraram no local de carro, após terem feito um morador refém. 

Seis seguranças estavam de plantão. Como resultado dos dois casos, os moradores enfrentaram horas de 

medo e o roubo de dinheiro, carros, joias, celulares, computadores e armas. http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-

cidadania/condominios-nao-estao-livres-da-violencia-bd9tbwp9k7i340v4nzj2g2cem 

 

Tome os textos acima como meros motivadores temáticos e faça sua dissertação argumentativa. Selecione, organize 
e relacione ideias, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos, 
quanto ao tema: 
 

DESAFIOS DA HABITAÇÃO: A REALIDADE DA MORADIA NO BRASIL 

 

http://www.suzanaluz.com.br/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/condominios-nao-estao-livres-da-violencia-bd9tbwp9k7i340v4nzj2g2cem
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/condominios-nao-estao-livres-da-violencia-bd9tbwp9k7i340v4nzj2g2cem

