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RESUMO: A importância do tema cinge-se ao fato de que a utilização de 
crianças-soldados em conflitos armados, constitui uma violação dos direitos 
humanos e, a não integração dessas ex-crianças-soldados à comunidade pode 
impactar em futuros processos de paz. A criança-soldado é um jovem com 
menos de 18 anos que pode fazer parte de qualquer força armada. São 
combatentes, cozinheiros, mensageiros, dentre outras atividades 
desempenhadas. O uso de crianças-soldados é uma prática cada vez mais 
comum nos conflitos armados da atualidade. Existem inúmeros documentos 
internacionais (Convenção sobre os Direitos da Criança; Convenção n. 182 da 
OIT; Recomendação n. 190 da OIT; Estatuto de Roma; Protocolo Facultativo 
para a Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o Envolvimento de 
Crianças em Conflitos Armados) que visam criar mecanismos de proteção às 
crianças. A comunidade internacional busca estabelecer um padrão 
internacional no tratamento às crianças, visando erradicar o uso de crianças 
como soldado. Por isso, a importância do objetivo 8, item 8.7 da Agenda 2030 
da ONU. O maior foco dos recrutadores são os meninos, que se tornarão 
soldados. Entretanto, as meninas não ficam de fora, algumas também se tornam 
soldados, mas muitas acabam servindo como escravas sexuais do grupo. 
Estima-se que existam atualmente 19.000 crianças soldado no Sudão do Sul e, 
em torno de 300.000 em todo o mundo. Também, existem crianças-soldados no 
Iêmen, República Centro-Africana, Norte da Nigéria, Afeganistão, Síria, Costa 
Marfim, Libéria, Mianmar e, inclusive na Colômbia. Logo, o grande desafio no 
século XXI é implementar a Agenda 2030, visando eliminar o recrutamento e 
utilização de crianças-soldados, como forma de garantir a dignidade e os direitos 
da criança. Destaca-se que a pesquisa utiliza a metodologia científico-indutiva, 
com a abordagem dos instrumentos internacionais de proteção à criança, bem 
como a análise da reinserção das ex-crianças-soldados na comunidade. 
Entendo que para viabilizar a eliminação de recrutamento e utilização de 
crianças-soldados em conflitos os organismos internacionais e os Estados 
deverão investir em políticas de acolhimento dessas crianças e em melhoria das 
condições de vida das comunidades pobres, principalmente, nas áreas 
dominadas por movimentos separatistas e, também, naquelas em que há tráfico 
de armas e drogas. 
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