2019 – PROJETO DESAFIO DO TRIMESTRE – TURMAS DE MEDICINA – 1ª SÉRIE – 2º TRIMESTRE

FILOSOFIA / SOCIOLOGIA
QUESTÃO 1
Escravidão por dívida no Brasil atual
Em muitas partes do Brasil pode-se encontrar, ainda, a exploração do trabalho escravo, nas formas mais
cruéis possíveis. Em seu livro Pisando fora da própria sombra: a escravidão por dívida no Brasil contemporâneo, o
sociólogo Ricardo Rezende Figueira traça um detalhado panorama dessa forma de trabalho nos estados do Pará,
Piauí, Mato Grosso e Rondônia. Por meio de uma pesquisa minuciosa, Figueira demonstra as razões que levam
as pessoas a procurar trabalho naqueles estados, o aliciamento pelos empreiteiros com suas promessas, a ação
dos fiscais e dos fazendeiros, a violência normalmente envolvida nas ações. De acordo com esse estudo, os
trabalhadores são mantidos em cativeiro pelo mecanismo da dívida eterna, isto é, eles são obrigados a comprar
tudo de que necessitam nos barracões das fazendas, de tal modo que estão sempre devendo ao proprietário no
final do mês, num processo cumulativo que acaba tornando impossível a quitação da dívida. É o que o autor
chama de escravidão por dívida.
Apesar de haver legislação específica e esforços governamentais para impedir esse tipo de situação no país,
empresários e fazendeiros inescrupulosos utilizam o trabalho escravo de modo contínuo, principalmente nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil, contando com a impunidade de seus atos.
1. O trabalho escravo prevaleceu no Brasil por mais de 350 anos. Quais são as semelhanças e as diferenças
entre o trabalho escravo no Brasil colonial e imperial e o trabalho escravo no Brasil de hoje?
2. Por que a exploração do trabalho escravo persiste, apesar de proibida por lei? Será que os empresários e
fazendeiros que submetem os trabalhadores à escravidão por dívida ainda têm uma visão colonial do Brasil?
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