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RESUMO: O início do século XXI é marcado por conflitos internacionais e/ou 
localizados, principalmente, nos continentes asiático e africano. Também é 
possível observar conflitos internos, sendo alguns de repercussão e efeitos 
internacionais, como nota-se em países latinos americanos. Não importa o tipo 
de conflito armado, a proteção das vítimas dá-se principalmente através das 
normas humanitárias. O objetivo deste trabalho é analisar a efetividade da 
proteção voltada a tais indivíduos, com foco nas crianças-soldado congolesas e 
nas crianças cooptadas pelo tráfico de drogas no Brasil, levantando-se a 
hipótese de sua não aplicação. Para tal, o método utilizado foi o dedutivo com 
análise de normas relativas ao tema, decisões judiciais e artigos científicos. A 
relevância da temática abordada versa na realidade tanto das crianças-soldado, 
como das crianças cooptadas pelo tráfico, as quais sofrem, atualmente, 
violações severas de seus direitos fundamentais. É possível observar a 
utilização de crianças em conflitos armados, agentes estes, tão vulneráveis, 
sendo certo que não se trata de um fenômeno exclusivo da atualidade. Um dos 
grandes problemas enfrentados pela Organização das Nações Unidas (ONU) é 
justamente a infância perdida devido a ideologias e interesses diversos. 
Compreendem-se, neste estudo, os institutos “criança” e “adolescente” a 
designação daquela pessoa humana que se encontra ainda em certos níveis de 
desenvolvimento, seja físico, psíquico, entre outros. É possível perceber que, 
além de sua total vulnerabilidade, manter um menor dentro do grupo é mais 
rentável do que manter uma pessoa adulta. Devido ao seu ainda processo de 
desenvolvimento, as crianças tendem a obedecer com mais facilidade ordens 
provenientes de seus superiores. A vulnerabilidade destes indivíduos manifesta-
se em uma violência diária, seja no âmbito do contexto familiar, ou até mesmo 
escolar. Esta realidade torna mais suscetível que crianças e adolescentes se 
inseriram precocemente no mercado de trabalho e/ou no tráfico de drogas. Em 
ambos os casos, é necessário compreender que as crianças envolvidas nos 
conflitos são vítimas passivas. Além de serem psicologicamente e socialmente 
devastadas, suas vidas são irreparavelmente impactadas. Enquanto as crianças 
congolesas se tornam ‘máquinas de matar’, as crianças cooptadas pelo tráfico 
tornam-se meios de se obter lucro fácil. Neste trabalho pôde-se concluir que as 
realidades vivenciadas tanto pelas crianças-soldado quanto pelas crianças 
cooptadas pelo tráfico são muito semelhantes, no que se refere à violação de 
direitos. Apesar da existência dos dispositivos legais, Declarações e até 



Tratados Internacionais que abarcam os direitos destes indivíduos, na prática 
eles se mostram inefetivos, sendo, portanto, um atentado ao Estado 
Democrático. 
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