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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO 1

Fonte: Dados do Ministério do Trabalho, sistematizados pela Comissão Pastoral da Terra (1995-2016)

TEXTO 2
De 1995 a 2015, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, um crime que fere a

dignidade e a liberdade humana.
Os trabalhadores resgatados são, em sua maioria, migrantes internos ou externos que, em busca de novas oportunidades ou

atraídos por falsas promessas, deixaram suas casas para atuar na região de expansão agropecuária ou em grandes centros urbanos
(construção civil e setor têxtil).

De acordo com a legislação brasileira, quatro elementos podem caracterizar o trabalho escravo:       
Condições degradantes de trabalho; 
Trabalho forçado;
Jornada exaustiva;
Servidão por dívida.

https://reporterbrasil.org.br/guia/ (Adaptado)
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TEXTO 3
Antigamente os escravos eram considerados pro priedade, um bem durável. Na atualidade, são considerados bens não duráveis

e, por conseguinte, descartáveis.
Geralmente são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, desempregadas, com baixa renda, baixa

escolaridade, marginalizadas, fragilizadas, desconhecedoras dos seus direitos, que ainda se prontificam a alimentar essa prática.
Segundo uma ONG internacional de Direitos Huma nos, no ano de 2016 o Brasil tinha 161 mil escravizados.
Atualmente, segundo o Coordenador Nacional do Programa de Combate ao Trabalho Forçado, da Organização Internacional

do Trabalho (OIT), Luiz Machado, o trabalho escravo é o terceiro crime mais rentável do mundo, e gera um lucro de 150 bilhões de
dólares por ano. 

https://jus.com.br/artigos/87879/a-presenca-do-trabalho-escravo-na-sociedade-brasileira-contemporanea (Adaptado)

TEXTO 4
Código penal
Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas,

quer sujeitando-o a condições degra dantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto.

Pena: reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência.

TEXTO 5
A portaria 540 do Ministério do Trabalho e Emprego, de outubro de 2004, visa a impedir que empregadores incluídos na “Lista

Suja” [Cadastro de Empregadores Infratores] recebam financiamentos públicos.
Também mancha a credibilidade de empresas e produtores cujos nomes ficam estampados na relação, que pode ser acessada

no site do Ministério do Trabalho e Emprego, junto com CPFs e CNPJs dos infratores.
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/lista-suja.aspx (Adaptado)

TEXTO 6
Existe um ciclo do trabalho escravo que somente pode ser encerrado com denúncia e fiscalização.
Assim sendo, é extremamente importante a atuação de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia

Federal e as polícias civis, bem como a atuação de ONGs contra o trabalho escravo e a favor dos direitos humanos. Também é importante
a atuação de organismos internacionais, como a ONU e a OIT, para a erradicação das práticas de escravização no mundo. 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm (Adaptado)

TEXTO 7
Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!                      
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus?!
Quem são estes desgraçados
Ontem simples, fortes, bravos.
Hoje míseros escravos.
Existe um povo que a bandeira empresta
P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...
Meu Deus! meu Deus! mas que 

bandeira é esta...                                                                                             

Adaptado de Navio Negreiro, 
Castro Alves (1868)

O trabalhador enganado
O trabalhador honesto
Que vive lutando pela família
Procura um trabalho
Na Amazônia perdida.
Um homem sabendo da sua situação
Logo faz uma proposta, estendendo-lhe

sua mão.
Jura abrigo, água, alimento e uma bela 

comissão.
Esse homem que era o "gato" leva o 

trabalhador
Para sua nova vida.
Quando ele chega lá,
Ele tem é muitas dívidas.
E se não trabalhar direito

Corre o risco de morrer
Enquanto suas dívidas
Não param de crescer.
Enquanto os trabalhadores estão na 

miséria
Os fazendeiros às custas deles imperam.
Poucas pessoas conseguem fugir
E as que conseguem se libertar
Logo voltam
Pois a pobreza, sempre, mais alto falará…

Letícia Barreto Cabral da Silva, 
13 anos, aluna do 9º ano da Escola

Municipal O Pequeno Príncipe
https://reporterbrasil.org.br/2009/11/

poemas-premiados-no-concurso-
educar-para-nao-escravizar/

PROPOSTA DE REDAÇÃO
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 escravidão contemporânea no Brasil”,
apresen tando 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.
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Espera-se que os alunos primeiramente apresentem o problema proposto: a persistência do trabalho em situação análoga á
de escravidão no Brasil, destacando a gravidade do problema e reconhecendo a necessidade de intervenção. Nos parágrafos de
desenvolvimento, poderão valer-se tanto dos textos motivadores (sem copiar) quanto do próprio repertório sociocultural (noticiário,
argumentos sociais, históricos, literários etc.) para comprovar seus pontos de vista. No parágrafo conclusivo, caberá apresentar uma
proposta de intervenção que contemple agente, ação, meios de execução, finalidade e detalhamento (finalização).

Convenção 29 da OIT sobre o Trabalho Forçado (1930)
Define sob o caráter de lei internacional o trabalho forçado como “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça

de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente”. Dispõe sobre a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em
todas as suas formas. 

https://reporterbrasil.org.br/guia/ (Adaptado)

De acordo com o historiador francês Pétré-Grenouilleau, “toda forma de escravidão, seja qual for, é um atentado intolerável
contra os direitos mais elementares de todo ser humano. [...] não se pode falar em escravidão "branda”. Senão, seria como se
pudéssemos nos conformar com definições variáveis dos direitos humanos”.                                                                                                        

É, pois, inconcebível que ainda se pratiquem atos que resultam no roubo de bens jurídicos inalienáveis e indisponíveis, como
a dignidade, a liberdade humana e a violação de diversos direitos garantidos pela legislação, que o homem seja considerado como
propriedade de outro homem. Na verdade a escravidão nunca desapareceu: em vez disso, adequou-se às necessidades econômicas
do mundo desenvolvido. As formas contemporâneas de escravidão possuem diversas faces: do clássico trabalho forçado à escravidão
por posse em decorrência de dívida.

https://jus.com.br/artigos/87879/a-presenca-do-trabalho-escravo-na-sociedade-brasileira-contemporanea (Adaptado) 

A escravidão é o uso e o descarte de seres humanos. É a exploração abusiva em busca do lucro máximo. O traba lhador pode
até ter vontades, mas não consegue realizá-las. Escravizar é tornar o ser humano uma coisa, um objeto, um animal de tração na produção
de riquezas econômicas. O escravo perde o domínio sobre si, porque já há quem decida por ele.

Tiago Cavalcanti, coordenador nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho

Com 92 nomes, o governo atualizou e publicou em abril de 2021 a chamada “lista suja”, que inclui empregadores envolvidos
com trabalho análogo à escravidão.

Além de construtoras, a relação inclui empresas do setor de mineração, engenharia, agricultura e pecuária, entre outras.
Desde a criação dos grupos móveis de fiscalização, em 1995, foram resgatados mais de 56 mil trabalhadores de situação

análoga à escravidão.
https://protecao.com.br/geral/nova-edicao-da-lista-suja-do-trabalho-escravo-tem-92-nomes-de-empregadores/ (Adaptado)
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