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Como se pode notar, os textos da coletânea apresentam informações diversas sobre “A favela e a realidade urba-
na no Brasil”. Nesse sentido,escreva um CONTO FANTÁSTICO no qual exponha suas ideias acerca do tema 
proposto nesse texto base. 
 
TEXTO I 
 
As favelas no Brasil ou aglomerados subnormais no Brasil (denominação adotada oficialmente pelo IBGE a partir do 
Censo de 2010), são considerados como uma consequência da má distribuição de renda e do déficit habitacional no 
país. A migração da população rural para o espaço urbano em busca de trabalho, nem sempre bem remunerado, 
aliada à histórica dificuldade do poder público em criar políticas habitacionais adequadas, são fatores que têm leva-
do ao crescimento dos domicílios em favelas. No final do século XIX, os primeiros assentamentos eram chamados 
de "bairros africanos". Estes eram os lugares onde ex-escravos sem terras e sem opções de trabalho iam morar. 
Mesmo antes da primeira "favela" passar a existir, os cidadãos pobres eram afastados do centro da cidade e força-
do a viver em distantes subúrbios. No entanto, as favelas mais modernas apareceram na década de 1970, devido 
ao êxodo rural, quando muitas pessoas deixaram as áreas rurais do Brasil e mudaram-se para as cidades. Sem 
encontrar um lugar para viver, muitas pessoas acabaram morando nas favelas. De acordo com dados oficiais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados durante o Censo de 2010, cerca de 11,4 milhões de 
pessoas (6% da população) viviam em aglomerados subnormais. O IBGE identificou 6.329 favelas em todo o país, 
localizadas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. 
 
TEXTO II 
 
“A favela não é um problema, nem uma solução. A favela é uma das mais contundentes expressões das desigual-
dades que marcam a vida em sociedade em nosso país, em especial nas grandes e médias cidades brasileiras. É 
nesse plano, portanto, que as favelas devem ser tratadas, pois são territórios que colocam em questão o sentido 
mesmo da sociedade em que vivemos. O significado da apropriação e uso do espaço urbano deve estar na primeira 
página de uma agenda política de superação das más condições de vivência no nosso mundo. Estamos diante de 
um desafio, e não mais diante de um “problema dos outros”. 

 
 

 
Instruções: Faça o texto à caneta; Caso erre faça um traço simples; Com mínimas 15 linhas e máximas 30 linhas. 


