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ESCRAVO 
 

RESUMO: As formas contemporâneas de escravidão têm gerado grande preocupação mundial, 

tanto no âmbito interno dos países, quanto no âmbito internacional, haja vista que, dentro da 

lógica da sociedade contemporânea capitalista e globalizada, o trabalhador, cada vez mais 

explorado em diferentes formas de atividades, teve a sua condição enquanto ser humano 

degradada. Essa precarização do trabalho decorre do constante avanço tecnológico que propicia 

o aumento da produção em larga escala, dando origem a necessidades artificiais em que tudo 

se torna descartável, inclusive seres humanos, na incessante busca pelo lucro. Atividades nos 

diversos setores do mercado formal e informal absorvem mão de obra barata e desqualificada, 

composta, majoritariamente, por grupos vulneráveis, como migrantes e minorias, disponíveis 

em regiões pobres de países periféricos, que são deslocados de seus países ou mesmo de suas 

regiões para o trabalho em condições análogas à de escravo. Assim, levando em consideração 

as características econômicas, políticas e sociais dos países latino-americanos, os quais 

vivenciam diretamente essa realidade de submissão dos trabalhadores a condições subumanas, 

tanto como países de origem das vítimas, quanto de trânsito e destino, a pesquisa buscou expor 

o panorama da legislação penal de combate ao trabalho escravo na Argentina. Para tanto, 

procedeu-se à análise da tutela penal dos direitos humanos a partir de tipos penais 

criminalizadores do trabalho escravo contemporâneo, baseando-se na realidade, doutrina, e 

legislação deste país. Objetivou, ainda, investigar a complementariedade entre as normas de 

proteção de direitos humanos no âmbito interno do país em relação ao Direito Penal 

Internacional, comparando-as, de forma sucinta, com as do Brasil. Para o desenvolvimento do 

trabalho, foi realizado levantamento bibliográfico especializado em formas contemporâneas de 

trabalho escravo e legislação penal correlata, principalmente em relação à Argentina. Além 

disso, foram analisadas fontes indiretas relativas a pesquisas empíricas já realizadas, obtidas 

através da Internet e de publicações impressas. Foi utilizado o método dialético, diante da 

constante transformação na temática, o qual permitiu o estudo das normas jurídicas como fruto 

de construções culturais. Através da dialética também foi possível comparar os arcabouços 

jurídicos de combate ao trabalho escravo da Argentina e Brasil. Como resultados parciais da 

pesquisa, observou-se que a neoescravidão na Argentina se envolve diretamente com grandes 

redes de tráfico de pessoas e de drogas, podendo ser encontrada nas mais diversas atividades, 

principalmente naquelas relacionadas à exploração sexual forçada e à exploração laboral 

agrícola e têxtil. O país tem cumprido com suas obrigações internacionais ao aperfeiçoar sua 

legislação no combate às formas contemporâneas de escravidão, estando à frente de muitos 

países vizinhos, como o Brasil. Entretanto, as lacunas normativas devem ser supridas, de forma 

a possibilitar que a legislação repressiva, em conjunto com políticas sociais efetivas de 

prevenção e proteção às pessoas em situações de vulnerabilidade, possa amenizar essa 

realidade. Há, ainda, a necessidade de aumento de fiscalização nos ambientes em que se 

mostram mais recorrentes essas práticas, para que se busque, cada vez mais, uma maior 

efetivação dos direitos humanos, evitando-se sua violação. 
 



PALAVRAS-CHAVE: Neoescravidão; América Latina; Argentina; Legislação Penal. 


