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Resumo 

Foi realizado um estudo comparado sob a perspectiva do 

trabalho infantil em atividades ilícitas, entre as crianças 

soldados em Ruanda e na República Democrática do 

Congo com as crianças criminalizadas nas comunidades 

do Rio de Janeiro, analisando-se o contexto que leva 

esses atores a tal situação, bem como as condições 

precárias de subsistência e a necessidade da aferição de 

renda para a manutenção familiar, à luz de institutos e 

preceitos do direito do trabalho e do direito internacional.  

Introdução  

É preciso que se observe a utilização de crianças como 

soldados de guerra, em combates ofensivos, e em 

disputas entre facções, abusos psicológicos e sexuais, 

ataques e contínuos crimes contra a dignidade de 

qualquer criança. Deve-se observar que isto se origina 

da ausência de um arranjo familiar em conjunto com a 

ineficácia estatal e social protetiva. Busca-se referências 

na República Democrática do Congo, Ruanda e no Rio 

de Janeiro, locais de distâncias consideráveis, mas com 

condições equivalentes a que essas crianças estão 

expostas, a prestação de serviços aos grupos armados. 

Material e Métodos 

Realizada pesquisa qualitativa, através do método 
hermenêutico-dialético, com revisão bibliográfica, análise 
de legislação nacional e internacional. Houve inspeção 
de periódicos e artigos qualificados sobre o assunto. Foi 
utilizada também a base de pesquisa da Scielo2, tendo 
identificando artigos congruentes ao tema, e na 
sequência, verificação de informes da anistia 
internacional sobre proteção a crianças, bem como 
relatórios e resoluções da ONU.  

Resultados e Discussão 

Constatada a ausência de proteção familiar e estatal, 

essas crianças estão expostas à própria sorte, de modo 

que enxerguem a integração ao crime como forma de 

sobrevivência. Nesse sentido se constataram os 

principais fatores que desencadeiam essa busca 

criminal, sendo eles a marginalização social, a ausência 

de incentivos e proteção, as ausências dos arranjos 

familiares, fazendo com que a criança sinta-se o 

provedor necessário vendo a guerra como o local para 

encontrar suprimentos para si e sua família, inclusive no 

que tange a garantir proteção para esses. Sem qualquer 

meio que garanta sua retirada do crime, o jovem acaba 

mantendo-se integrado à guerra, não vivendo sua 

infância e não tendo nenhum de seus direitos humanos 

essenciais assegurados. Diante disso constatou-se a 

necessidade de fortalecimento dos meios de 

recuperação dessas crianças-soldados, tal qual a ONU 

vem desenvolvendo, e fortalecer sua reintegração social, 

tendo em vista que não basta sua retirada do meio da 

guerra, mas sua manutenção através de subsídios 

contundentes na sociedade. 

Conclusão ou Conclusões 

Puderam ser compreendidos os motivos de inserção 

desses jovens de forma precoce no mundo do trabalho 

ilícito, bem como alcançar o entendimento quanto às 

organizações laborais e familiares que circundam esses 

casos. Nesse sentido foram analisadas as 

regulamentações que norteiam a proteção desses 

indivíduos, compreendendo que é necessária a aplicação 

de mecanismos de controle e efetividade dessas leis, 

como também garantir meios que assegurem o 

desenvolvimento correto dessas crianças. 
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