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Simpósio: TRÁFICO DE PESSOAS E FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE TRABALHO 

ESCRAVO 

 

RESUMO: O objetivo desse trabalho é demonstrar a ameaça atual existente na figura 

internacional do tráfico de pessoas, em especial o tráfico infantil, sendo inseridos no âmbito da 

exploração do labor. A pesquisa também tem objetivo trazer os riscos e apontar alternativas de 

proteção para crianças e adolescentes inseridos no mundo do trabalho, fundamentalmente por 

meio da análise de dados sobre trabalho infantil e do arcabouço normativo internacional e do 

Brasil sobre a defesa dos direitos de infantes, sendo esse o objeto de estudo do presente trabalho. 

Será realizada uma evolução histórica legislativa no que tange à proteção da criança e do 

adolescente. O trabalho irá realizar uma ampla pesquisa bibliográfica sobre estudo normativo 

no que diz respeito ao assunto, onde será elucidado o entendimento dos principais autores sobre 

o tema, ainda será baseado na análise dos direitos humanos e fundamentais pertinentes à 

temática, os quais são direitos essenciais e indispensáveis à vida digna, em especial às crianças 

e adolescentes, pelo fato de possuírem seu status de pessoas em estágio peculiar de 

desenvolvimento. Com isso, o presente trabalhará e avançará sobre a temática do trabalho 

infantil, discutindo os elementos caracterizados do trabalho ilícito e das formas especiais de 

trabalho permitidas aos infantes. Nessa linha, serão investigados os institutos da aprendizagem, 

do estágio, do trabalho artístico e do labor educativo. Por fim, a pesquisa adentrará e 

aprofundará na missão de erradicação do tráfico de pessoas, se espelhando nas tutelas penais, 

tal como a tutela penal de direito fundamental, ainda nas diretrizes das orientações dos tratados 

internacionais acerca, trazendo seu conceito atual, como um profundo estudo histórico sobre o 

objeto de estudo, inter-relacionando com a defesa dos direitos de crianças e adolescentes no 

mundo laboral, para que, ao final, se possa resultar em uma ampla defesa para erradicação da 

figura do tráfico para fins de trabalho infantil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Exploração do trabalho infantil; Tráfico de pessoas; Proteção da 

criança e adolescente. 
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