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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
   • O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
   • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas       
.....desconsiderado para efeito de correção.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
   • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
   • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
   • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
   • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

Ministério do Trabalho investiga trabalho escravo de filipinos em São Paulo 
 

Uma fiscalização do Ministério do Trabalho de São Paulo identificou estrangeiros, na sua maioria filipinos, sendo 
escravizados nos próprios locais de trabalho. O esquema, que será investigado por órgãos da Justiça, envolve uma 
rede de agências de emprego que atuam em países asiáticos para levar até o Brasil a mão de obra barata para funções 
domésticas. 

As violações foram descobertas a partir da denúncia de uma filipina que disse ter sido submetida a uma série de 
situações análogas à escravidão numa casa onde trabalhava e morava na capital paulista. De acordo com o Ministério 
do Trabalho, o caso só foi descoberto porque a vítima conseguiu fugir do local no início desse ano e, em seguida, 
procurou as autoridades brasileiras para relatar o terror que viveu. 

MAIA, D. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 2 ago. 2017 (adaptado).  

 
 
TEXTO II 

No Brasil, o trabalho escravo é definido pelo Artigo 149 do Código Penal da seguinte maneira: 

Artigo 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalhando, 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. 

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem: 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 

com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra a criança ou adolescente; 

II – por motivo de preconceito de raça, cor etnia, religião ou origem. 

O trabalho escravo não é caracterizado por meras infrações trabalhistas. Ele é um crime contra a dignidade humana.  

O trabalho escravo no Brasil. Disponível em: http://escravonempensar.org.br. Acesso em: 2 ago. 2017 (adaptado). 

 

TEXTO III 
Quem é o trabalhador escravizado 

 

95% 

são homens 

Mais de 

52 mil 

trabalhadores resgatados 
desde 1995 

Idade 

     têm entre 18 e 44 anos 

Escolaridade 

 32%        39% 

analfabetos                    estudaram 
.................................   até o quinto ano 

 
Fonte: Escravo, Nem Pensar! (adaptado).  

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes 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  

‘‘O trabalho escravo no Brasil contemporâneo’’ 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. 
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