
Escravidão:

(384-322  a.C.) As  propriedades  são  uma  reunião  de
instrumentos  e  o  escravo,  uma  propriedade  instrumental
animada. (Aristóteles, A Política)

1657(…) entre  todas as  injustiças,  nenhuma clama tanto ao
céu como as que tiram a liberdade aos que nasceram livres, e
as que não pagam o suor aos que trabalham (…) (Pe. Antônio
Vieira em carta ao rei D. Afonso VI).

1748 (…) a escravidão, por sua natureza, não é boa: não é útil
nem ao senhor nem ao escravo (…) (Montesquieu, L’esprit de
les Lois, livro. XV, 1748)

1926 Convenção sobre a Escravatura
Artigo 1: Escravidão é o estado e a condição de um indivíduo
sobre  o  qual  se  exercem,  total  ou  parcialmente,  alguns  ou
todos os atributos do direito de propriedade. (Liga das Nações)

1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos  
Artigo 4: Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a
escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as
suas formas;
Artigo 23:  Todo homem tem direito ao trabalho e condições
justas de remuneração. (ONU)

2003 Código Penal Brasileiro (Redação dada pela Lei nº 
10.803 ao CP 1940).
Art. 149  - Reduzir alguém à condição análoga à de escravo,
quer  submetendo-o  a  trabalhos  forçados  ou  à  jornada
exaustiva,  quer  sujeitando-o  a  condições  degradantes  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. 

2014  Constituição da República Federativa do Brasil  (Nova
redação do artigo da CF de 1988)
Artigo  243 -  As  propriedades  rurais  e  urbanas  de  qualquer
região  do  país  onde  forem  localizadas  culturas  ilegais  de
plantas  psicotrópicas  ou  exploração  de  trabalho  escravo  na
forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária
e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em
lei, observado, no que couber, o disposto no Artigo 5º. 
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Histórico, objetivos e campos de atuação

O Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo

(GPTEC),  criado  em  2003,  faz  parte  do  Núcleo  de

Estudos  de  Políticas  Públicas  em  Direitos  Humanos

Suely  Souza  de  Almeida  (NEPP-DH),  do  Centro  de

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), da Universidade

Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ)  e  contribui  para  a

produção  e  difusão  de  conhecimento  sobre  o  tema,

atendendo  à  vocação  universitária  para  o  ensino,  a

pesquisa e a extensão. 

Dentre suas atividades, o grupo:

• realiza publicações;

• promove  encontros  e  reuniões  científicas

congregando  estudiosos  do  tema:  pesquisadores  e

estudantes brasileiros e estrangeiros;

• subsidia a promoção de políticas públicas visando a

denúncia e erradicação do trabalho escravo no país;

• reúne  documentos  produzidos  desde  a  década  de

1970,  tais  como  depoimentos  de  trabalhadores,

relatórios  de  órgãos  do  governo,  peças  de  ações

criminais  e  trabalhistas,  artigos  acadêmicos  ou

jornalísticos,  monografias,  dissertações,  teses  sobre  o

tema.

As  linhas  de  pesquisa  que  desenvolve  têm  caráter

interdisciplinar  e  servem como pontos  de  referência  e

identidade do GPTEC. São elas:

• Trabalho e Direitos Humanos;

• Migração, rotas de aliciamento, territórios e 

fronteiras;

• Educação e trabalho escravo contemporâneo;

• Trabalho escravo contemporâneo, identidade e 

resistência.

Equipe 2016

Professores pesquisadores:
-Ricardo Rezende Figueira, doutor, professor da Escola
de Serviço Social; do curso de Relações Internacionais e
do  Programa  de  Pós-Graduação  do  NEPP-DH/CFCH/
UFRJ. Coordenador do GPTEC
-Adonia  Antunes  Prado,  doutora,  professora  do
Programa de Pós-Graduação do NEPP-DH/CFCH/UFRJ

Pesquisadores:
-Edna Maria Galvão de Oliveira, doutora em Memória 
Social / UNIRIO
-Sonia Benevides, jornalista e biblioteconomista /UFRJ
-Suliane Sudano, mestre em Serviço Social /UFRJ
-Maíra Etzel – mestranda NEPP-DH /CFCH/UFRJ

Bolsista de Iniciação Científica:
-Matheus Faustino – graduando do curso de Relações 
Internacionais / UFRJ

Bolsistas de extensão:
-Beatriz Teixeira dos Santos – graduanda do curso de 
Relações Internacionais / UFRJ
-Letícia Barbosa Gonçalves – graduanda do curso de 
Relações Internacionais / UFRJ

                                                                                         
Pesquisadores Vinculados:

Andre Luis dos Santos Borin - UNIFEB 
Benedito de Lima e Silva Filho - MTE
Boris Marañón - UNAM
Dania López Córdova - UNAM
Elder Costa Lisboa – Juiz do Trabalho - Pará
Fagno da Silva Soares - IFMA
Flávia de Almeida Moura UFMA
Flora  Oliveira  da  Costa  –  advogada  trabalhista  e
Mestranda Universidade Católica de Pernambuco
Graziella do Ó Rocha – SJDC-SP
Horácio Antunes de Sant´Ana Júnior - UFMA
José Cláudio Monteiro de Brito - UFPA e UNAMA
Julia de Paula - UFF
Leonardo Sakamoto - PUC-SP
Luciana Conforti  - Juíza do Trabalho. Doutoranda UNB
Marcela Soares - UFF
Maria Antonieta da Costa Vieira - FIPE/USP
Mariana Martins Castilho de Fonseca - UFMG
Moisés Pereira da Silva – U E G .  Doutorando PUC-SP. 
Neide Esterci - UFRJ
Regina Ângela L. Bruno -UFRRJ
Renan Bernardi Kalil Procurador - MPT
Ricardo Antunes -UNICAMP
Valena Jacob - UFPA
Valter Zanin - Univ.Padova - Itália
Vitale Joanoni Neto - UFMT
Waldimeiry Corrêa da Silva -Universidad Loyola – 
Espanha.


