
 

Projeto temático: 

 

ENTRE A ESCRAVIDÃO E O FARDO DA LIBERDADE: 

OS TRABALHADORES E AS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO EM 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Processo de seleção de bolsista de pós-doutorado 
 

Nos limites da lei? Trabalho compulsório, forçado ou análogo ao de escravo 

 

 

 

O Centro de Pesquisa em História Social da Cultura (CECULT) do Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, torna 

público o processo de seleção para um bolsista de pós-doutorado para realizar suas 

atividades junto ao Projeto Temático “Entre a escravidão e o fardo da liberdade: os 

trabalhadores e as formas de exploração do trabalho em perspectiva histórica”. 

 

A bolsa está relacionada ao projeto de digitalização e disponibilização do acervo 

documental do Ministério Público do Trabalho 15ª região - Campinas, coordenado por 

Silvia Hunold Lara e Lucilene Reginaldo. Seu objetivo é analisar os processos desse 

acervo que versam sobre o trabalho análogo ao de escravo, discutindo os aspectos 

conceituais e legais da definição da "escravidão" no mundo contemporâneo e 

investigando as formas de escravização e caracterização dessas condições de trabalho 

tanto por parte dos agentes das investigações e dos acusados (gatos, 

aliciadores,fazendeiros, e empresários), quanto dos próprios trabalhadores. O bolsista 

ainda auxiliará o desenvolvimento do trabalho de catalogação e indexação das fontes 

desse acervo em processo de digitalização.  

 

O plano de trabalho proposto para a bolsa encontra-se disponível no Anexo 1, abaixo. 

 

 

Informações sobre a bolsa  
 

A bolsa de pós-doutorado faz parte do Projeto Temático “Entre a escravidão e o fardo 

da liberdade: os trabalhadores e as formas de exploração do trabalho em perspectiva 

histórica”, financiado pela FAPESP, que pode ser consultado no site: 

http://www.cecult.ifch.unicamp.br/projetos/esfarli/inicio.  

 

A bolsa tem vigência de 24 meses, a partir de 01 de abril de 2016, com valor mensal de 

R$ 6.143,40 mensais e reserva técnica para cobrir despesas diretamente associadas à 

pesquisa, conforme tabela da FAPESP. Os candidatos devem ter o título de doutor há 

menos de 7 (sete) anos, em história, direito, ciências sociais, economia ou áreas afins. A 

bolsa só será implantada se o processo seletivo for homologado pela FAPESP. Para 

maiores informações, observar os quesitos relativos a bolsas de Pós-Doutorado 

associadas a projetos temáticos em: http://www.fapesp.br/270.html. 

http://www.cecult.ifch.unicamp.br/projetos/esfarli/inicio
http://www.fapesp.br/270.html


O selecionado deverá residir em Campinas - SP e se dedicar integral e exclusivamente à 

pesquisa. 

 

Outras informações podem ser obtidas com a supervisora da bolsa, Silvia Hunold Lara, 

por e-mail: shlara@unicamp.br 

 

 

Inscrições 
 

Os interessados em se inscrever no processo seletivo deverão enviar: 

 

1 Formulário que está no Anexo 2 a este edital, preenchido com suas informações. 

 

2 Texto de até 5.000 caracteres (em quadro próprio inserido ao final do 

Formulário no Anexo 2) apresentando-se e informando, de modo sucinto, as 

interfaces entre sua formação, como pesquisador, e o projeto de pesquisa em 

desenvolvimento (ver detalhes do projeto em: 

http://www.cecult.ifch.unicamp.br/projetos/esfarli/inicio ). 

 

3 Curriculum Vitae em formato PDF (extraído da Plataforma Lattes – 

www.cnpq.br/lattes, se brasileiros; este formato não é exigência para candidatos 

estrangeiros). 

 

4 Arquivo em formato PDF da tese de doutorado ou link para o sítio eletrônico em 

que ela estiver disponível. 

 

5 Carta de recomendação (a ser enviada diretamente para o e-mail 

shlara@unicamp.br) 

 

As inscrições deverão ser encaminhadas para o endereço shlara@unicamp.br. Ao 

receber a confirmação da inscrição, os candidatos serão informados do horário da 

entrevista a ser realizada no dia 19 de janeiro, bem como se esta será feita 

presencialmente ou por Skype (para candidatos brasileiros ou estrangeiros que não 

residam em Campinas). 

 

 

Processo de seleção 
 

A seleção do bolsista será feita por meio da avaliação de: 

 

1 histórico de formação como pesquisador (tema e área do mestrado e doutorado; 

projetos de pesquisa de que participou; publicações; orientações já realizadas, 

quando houver etc.); 

 

2 texto enviado, apresentando-se como candidato à bolsa; 

 

3 entrevista a ser realizada por Fernando Teixeira da Silva, coordenador do 

Projeto Temático, e Silvia Hunold Lara, supervisora do estágio de pós-

doutorado, no dia 19 de janeiro, conforme horários agendados no momento da 

confirmação da inscrição.  

mailto:shlara@unicamp.br
http://www.cecult.ifch.unicamp.br/projetos/esfarli/inicio
http://www.cnpq.br/lattes
mailto:shlara@unicamp.br


4 informações adicionais contidas na carta de recomendação. 

 

 

Calendário 
 

Inscrições com envio dos documentos por e-mail Até 15 de janeiro de 2016 

Realização das entrevistas 19 de janeiro de 2016 

Divulgação dos resultados, com classificação dos 

selecionados 
Até 21 de janeiro de 2016 

Confirmação do interesse dos candidatos nas bolsas Até 25 de janeiro de 2016 

Chamada de outros classificados, caso algum candidato 

não confirme interesse na bolsa 

A partir de 27 de janeiro de 

2016 

 

 



Anexo 1 

 

 
Projeto temático: 

 

ENTRE A ESCRAVIDÃO E O FARDO DA LIBERDADE: 

OS TRABALHADORES E AS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO EM 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

Plano de Trabalho do Bolsista de Pós-Doutorado 
 

 

Projeto de pesquisa: Nos limites da lei? Trabalho compulsório, forçado ou análogo ao 

de escravo 

Período de vigência: abril de 2016 a março de 2018 

Supervisora: Profa. Dra. Silvia Hunold Lara 

Instituição Sede: Centro de Pesquisa em História Social da Cultura - CECULT (IFCH-

UNICAMP) 

 

1 - Resumo 

 Esta bolsa está relacionada ao projeto de digitalização e disponibilização do acervo 

documental do Ministério Público do Trabalho 15ª região - Campinas, coordenado por Silvia 

Hunold Lara e Lucilene Reginaldo. Seu objetivo é analisar os processos desse acervo que 

versam sobre o trabalho análogo ao de escravo, discutindo os aspectos conceituais e legais 

da definição da "escravidão" no mundo contemporâneo e investigando as formas de 

escravização e caracterização dessas condições de trabalho tanto por parte dos agentes das 

investigações e dos acusados (gatos, aliciadores, fazendeiros, e empresários), quanto dos 

próprios trabalhadores. O bolsista ainda auxiliará o desenvolvimento do trabalho de 

catalogação e indexação das fontes desse acervo em processo de digitalização.  

 

2 - Descrição dos Objetivos 

 Os estudos sobre a escravidão histórica, em especial da que vigorou sob o 

beneplácito da lei do século XVI até final do XIX nas Américas e na África, presenciaram 

uma intensa renovação a partir da década de 1980. Os historiadores exploraram diversos 

aspectos das formas de escravização, das experiências dos escravos, das lutas pela liberdade 

e dos constrangimentos à vida em liberdade para os libertos. Pouco dialogaram, porém, com 

os estudiosos das formas de trabalho forçado, compulsório ou análogo ao de escravo no 

mundo contemporâneo. Esse projeto destina-se, em primeiro lugar, a promover e 

empreender esse diálogo, a fim de aprofundar uma discussão acerca das definições que 

permitem caracterizar essas formas de exploração do trabalho no passado e no presente.  

 Trata-se, em primeiro lugar, de investigar os dilemas conceituais que cercam a 

definição do trabalho análogo ao de escravo no mundo contemporâneo, explorando suas 

relações com conceitos e definições históricas. Em segundo lugar, cumpre de investigar 

processos e inquéritos pertencentes ao acervo do Ministério Público do Trabalho - 

Campinas, que será digitalizado como parte das atividades desse Projeto Temático, em 

busca de situações em que estas definições foram objeto de disputa entre os agentes das 

investigações (procuradores do MPT, juízes da Justiça do Trabalho, policiais), os acusados 



da exploração de "escravos" (gatos, fazendeiros, donos de indústrias, empresários da 

construção civil) e os próprios trabalhadores. A análise buscará também investigar os 

aspectos a partir dos quais se caracteriza a situação da analogia com a escravidão 

(alojamento, saúde, saneamento, endividamento, maus tratos, alimentação), a legislação 

invocada nas várias situações (o artigo 149 do Código Penal,  a Convenção nº 29 da OIT) e 

os mecanismos de escravização tendo em vista analisar a atuação dos aliciadores e suas 

promessas, bem como verificar a perspectiva dos trabalhadores.  

 Os resultados dessa pesquisa devem ser divulgados por meio de artigos acadêmicos. 

Um deles deve realizar um balanço geral sobre a atuação do MPT - Campinas na 

investigação e repressão do trabalho análogo ao de escravo no estado de São Paulo. Pelo 

menos dois outros versarão sobre questões conceituais ou apresentarão análise de casos de 

trabalhos análogos à escravidão no mesmo estado. Além disso, o bolsista integrará a 

comissão organizadora de eventos sobre políticas de preservação de fontes judiciais e sobre 

Trabalho Análogo ao de Escravo no Estado de São Paulo que serão realizados durante a 

vigência do Projeto Temático. 

 Ao mesmo tempo, o bolsista desempenhará tarefas de apoio para o trabalho de   

catalogação e indexação do acervo digital do Ministério Público do Trabalho 15ª região - 

Campinas. Esse acervo estará sendo digitalizado em lotes e contará com um bolsista de 

Capacitação Técnica nível TT3 para a produção dos necessários instrumentos de pesquisa 

para que o material possa ser acessível aos pesquisadores. Para isso, será responsável por 

manter contatos para troca de informações e discussão de questões atinentes ao projeto, 

juntamente com Silvia Lara e Lucilene Reginaldo, com técnicos do Arquivo Edgard 

Leuenroth e procuradores e assessores do MPT - Campinas.    

 

3 - Plano de Trabalho  

a) Pesquisa junto ao acervo do MPT - Campinas 

- levantamento da bibliografia jurídica e sociológica, bem como da legislação referente ao 

trabalho análogo ao de escravo no Brasil, ao longo do século XX. 

- seleção de processos no acervo do MPT - Campinas que tratem do trabalho análogo ao de 

escravo no período 1993-2007/8 (em processo de digitalização). 

- leitura e fichamento dos processos, para seleção de informações sobre os debates acerca da 

definição do trabalho análogo ao de escravo, formas de "escravização" e caracterização das 

condições da analogia à escravidão. 

- levantamento de documentos e informações complementares em jornais e outros acervos, 

como no caso da Justiça do Trabalho. 

- elaboração de três ensaios analíticos, a serem apresentados em reuniões científicas e, 

depois de revisados, publicados em revistas especializadas. 

b) Apoio ao Projeto de Digitalização do acervo do Ministério Público do Trabalho da 15ª 

região - Campinas 

- Participação nas reuniões de supervisão das atividades do bolsista de Capacitação Técnica 

TT3 que integra a equipe do projeto, juntamente com as docentes Silvia Lara e Lucilene 

Reginaldo e técnicos do Arquivo Edgard Leuenroth. 

- Contatos e reuniões com procuradores e assessores do MPT - Campinas, para troca de 

informações e realização de entrevistas destinadas a apoiar os trabalhos de catalogação e 

indexação das fontes digitalizadas. 

- participação nas comissões organizadoras de eventos sobre políticas de preservação de 

fontes judiciais e sobre Trabalho Análogo ao de Escravo no Estado de São Paulo. 

 

 

 



 

4 - Cronograma 

 

Atividade 1º 

sem. 

2º  

sem. 

3º  

sem. 

4º 

sem. 

5º 

sem. 

6º  

sem. 

7º 

sem. 

8º  

sem. 

Pesquisa junto ao acervo do MPT - Campinas 

Levantamento da bibliografia 

jurídica e sociológica, bem 

como da legislação 

X        

Seleção de processos no acervo 

do MPT - Campinas sobre 

trabalho análogo ao de escravo 

(1993-2007/8) 

X X X X    

 

Leitura e fichamento dos 

processos 
 X X X X    

Levantamento de documentos e 

complemento de informações  
  X X X X   

Elaboração de ensaios analíticos  X  X  X  X 

Apoio ao Projeto de Digitalização do acervo do MPT - Campinas 

Reuniões com o bolsista TT3, 

coordenadores do projeto e 

técnicos do Arquivo Edgard 

Leuenroth 

X X X X X X X X 

Contatos e reuniões com 

procuradores e assessores do 

MPT - Campinas 

X X X X X X X X 

Organização dos Fóruns sobre 

políticas de preservação de 

fontes judiciais e sobre 

Trabalho Análogo ao de 

Escravo no Estado de São 

Paulo  

X      X  

Redação de relatórios de 

atividades 
 X  X  X  X 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 
Projeto temático: 

 

ENTRE A ESCRAVIDÃO E O FARDO DA LIBERDADE: 

OS TRABALHADORES E AS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO EM 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

Processo de seleção de bolsista de pós-doutorado 

 

Nos limites da lei? Trabalho compulsório, forçado ou análogo ao de escravo 

 

 

Ficha de inscrição 
 

 

Nome do candidato: 

 

 

Endereço residencial completo: 

 

 

Endereço eletrônico: 

 

 

Telefones para contato: 

 

 

Tese de doutorado: 

(  ) PDF anexo 

 

(  ) link para download: 

 

 

Texto de até 5.000 caracteres, em que o candidato se apresenta e informa, de modo 

sucinto, as interfaces entre sua formação como pesquisador e o projeto de pesquisa em 

desenvolvimento. 




