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RESUMO: A presente pesquisa trata do surgimento da proteção da criança e de como o Direito 
Internacional garante os direitos dos menores. Além disso, foi traçada uma visão panorâmica 
do recrutamento militar destas crianças em conflitos armados e a violação dos países signatários 
de tratados que determinam a proteção e o respeito dos direitos dos menores.  Ao longo da 
historia, as crianças sofreram com a interrupção de sua infância devido a motivos que forçavam 
a sua maturidade precoce em decorrência do bem estar família, como durante a Revolução 
Industrial, quando era comum a exploração do trabalho infantil. Além disso, a participação das 
crianças em guerras e conflitos armados não é um evento recente e exclusivo de países menos 
desenvolvidos ou em desenvolvimento constante em diferentes espaços culturais. Em tempos 
mais hodiernos, os mais fortes exemplos de recrutamento infantil podem ser observados em 
regiões de extrema instabilidade política, como é o caso da África Subsaariana, e na América 
do Sul, a Colômbia, além de países afetados pelo terrorismo e guerras civis, como Síria, Líbia 
e Iraque. Nesse sentido, a proteção dada as crianças pelos tratados internacionais enfrenta 
barreiras para ser cumpridas, isto é, ainda há países que não respeitam os direitos humanos 
fundamentais, sendo assim, um tema que precisa incentivar uma reflexão sobre a proteção das 
fronteiras. O aprofundamento deste estudo possui extrema relevância ao meio acadêmico, visto 
que, proporcionará uma visão mais crítica e abrangente da responsabilidade do Estado quanto 
à sua omissão perante o recrutamento militar infantil. A partir disso, esta pesquisa tem, pois, o 
objetivo de analisar historicamente a proteção da criança e averiguar o descaso dos países que 
são signatários dos tratados internacionais diante de sua falta de atuação no cumprimento dos 
direitos da criança e, além disso, identificar e relatar os possíveis efeitos das medidas adotadas 
pelo sistema jurídico internacional para responsabilizar os Estados. O método empregado será 
o hipotético-indutivo (embasando-se pelo conteúdo adquirido em sites oficiais, teses, livros e 
monografias) o qual não é um raciocínio único, logo compreende um conjunto de 
procedimentos, uns empíricos, outros lógicos e outros intuitivos. Ou seja, primeiro a observação 
dos fenômenos a fim de se descobrir as causa de sua manifestação seguido da descoberta da 
relação entre eles e a aproximação dos fatos ou fenômenos para chegar a uma generalização da 
relação entre fenômenos e fatos semelhantes não observados. A forma de abordagem 
desembocou em compreender que houve a responsabilização dos Estados nas ações ou 
omissões diante da existência de grupos armados compostos por criança. Portanto, aufere-se 
que o não cumprimento dos tratados ocorre pelo fato dos tratados não preverem medidas 
coercitivas para os países signatários que violam os direitos fundamentais. 
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