
 



 

 

ÁFRICA DO SUL 
A República da África do Sul é localizada no extremo sul do continente, com 

população aproximada de 50 milhões de habitantes1. Segundo o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) é a maior economia do continente africano2 . Os setores chaves da 

economia são a agricultura, a pesca, a montagem de carros, o processamento de comidas, as 

telecomunicações e o turismo3. 

Quanto à temática do Trabalho Infantil, o país tem sido modelo no continente e 

apresentado uma redução nos seus índices4. Isso se deve a uma série de medidas adotadas 

pelo governo sul africano, tais como: criação de pensões, promovendo segurança de 

rendimentos na velhice; criação da Bolsa de Apoio à Criança da África do Sul; e programas 

de emprego público.5 

Mais detidamente sobre a promoção de rendimentos na velhice, estima-se que cerca de 

60% dos órfãos vivem com os avós6, em estudos realizados no país se constatou que pensões 

conferidas à população mais idosa reduziram significativamente as horas trabalhadas pelas 

crianças, mas não a sua participação em atividades laborais7. 

 

ALEMANHA 

A República Federal da Alemanha localiza-se no centro do continente europeu, com 

população aproximada de 82 milhões de habitantes. O país é terceira economia mais 

desenvolvida a nível global e a maior economia do continente europeu. O desenvolvimento da 
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economia alemã possui como mola propulsora a exportação e se destaca também por sediar 

grandes transnacionais, o que favorece sua expansão financeira8. 

Quanto à temática Infantil, a Lei Fundamental alemã prevê a obrigatoriedade escolar 

para crianças e adolescentes, pondo o acesso à educação como prioridade para os cidadãos em 

formação9. As crianças na Alemanha não possuem vasta legislação específica para 

salvaguardar seus direitos, no entanto há discussão no seio da nação para que essa situação se 

altere.  

Essa busca por mudanças encontra guarida principalmente nos estudos realizados pela 

Innocenti, centro de pesquisa do UNICEF sediado na Europa, os quais apontam a Alemanha 

como um país mediano na salvaguarda dos direitos das crianças no contexto europeu10. O 

Trabalho Infantil não assola a Alemanha do mesmo modo que atinge a grande maioria das 

nações, mas o desenvolvimento de atividades econômicas nesse país é uma realidade na 

Alemanha, principalmente por hobby.  

Nessa nação, a maior parcela das crianças trabalha por hobby, inicialmente causa 

estranhamento tal afirmação, mas diversos genitores e infantes entendem que laborar em 

horários alternativos aos destinados à educação possui efeitos benéficos. Os pais acreditam 

que o desenvolvimento de uma atividade no contraturno do horário de aula gera 

responsabilidade nas crianças e essas buscam sua independência financeira, usando o que 

arrecadam para o lazer11. 
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A República de Bangladesh é um país asiático, possuindo o contingente populacional 

de 161 milhões de habitantes, sendo geograficamente rodeado pela Índia em sua quase 

totalidade. Possui como características marcantes o fato de sua pobreza ser bastante 

difundida,sua economia ser pautada majoritariamente na agricultura, bem como, por se 

apresentar como um dos países mais densamente povoados do globo.  

Entretanto, é possível constatar que recentemente o país apresentou avanços em 

reduzir seu número de habitantes e melhorou seus serviços públicos como saúde e educação12. 

Nesse sentido, o Banco Mundial informa que Bangladesh realizou progressos 

expressivos na redução da pobreza, de modo que seus índices de 44,2% em 1991 para 18,5% 

em 201013.  

Em relação ao Trabalho Infantil, Bangladesh é sempre presente nos principais 

relatórios de autoria de Organizações Internacionais que abordam tal temática, de forma a 

denunciar tal prática. Insta destacar, assim, que o ciclo de exportação das roupas representa 

um ponto alarmante de incidência de Trabalho Infantil, de forma a existirem crianças com 

menos de 14 anos trabalhando cerca de 64 horas por semana e, obviamente, evadindo o 

ambiente escolar, conforme apresentado por estudo recente do “Overseas Development 

Institute”14.  

Outrossim, são apontados casos em que há Trabalho Infantil por parte de crianças de 

apenas 6 anos, bem como, há situações em que determinados infantes chegam a trabalhar 110 

horas por semana. Importante destacar, ainda, os dados apresentados pelo estudo, em que 

36,1%dos meninos e 34,6% das meninas declaram sentir fadiga extrema após uma jornada de 

trabalho15. 

Insta salientar, também, o apontamento feito no sentido de que em Bangladesh as leis 

trabalhistas são comumente ignoradas, somando-se a isso o fato de que as fiscalizações por 

partes dos órgãos governamentais são manifestamente ausentes.  

 

BOLÍVIA 

                                                 
12 BRITISH BROADCASTING CORPORATION. Bangladesh profile - Overview. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650942>. Acesso em: 01 maio 2017. 
13 THE WORLD BANK. Bangladesh Overview. Disponível em: 

<http://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview>. Acesso em: 01 maio 2017. 
14 

 “Trabalho Infantil e educação: um estudo sobre as favelas de Dhaka” 

15 OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE. Child labour and education: A survey of slum 

settlements in Dhaka. 2016. Maria Quattri and Kevin Watkins. Disponível em: 

<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11145.pdf>. Acesso em: 01 maio 2017. 
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 O Estado Plurinacional da Bolívia é uma república democrática, localizada no centro-

oeste da América do Sul, com aproximadamente 11 milhões de habitantes. Tal país vem 

passando por momentos de instabilidades econômicas e políticas desde sua independência, 

possuindo uma taxa de pobreza que atinge cerca de 60% da população. Para boa parte dessa, o 

Trabalho Infantil é considerado uma tradição. Os dados informados pelo governo boliviano 

apontam para cerca de 800 mil crianças trabalhando, porém, como há uma grande margem 

desconhecida pelo seu censo, há motivos para crer que o número é ainda maior16. 

 Atualmente, porém, não é este elevado número que chama mais atenção, mas a recente 

aprovação do “Código do Menor” que fixa em 10 anos a idade mínima para o trabalho17, o 

que dividiu opiniões em todo mundo. Se por um lado, entendeu-se que a redução era uma 

forma de

                                                 
16 

GARCIA, Cecilia. Filhos do Sol: conheça o trabalho infantil na Bolívia. Disponível em: 

<http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/filhos-do-sol-conheca-o-trabalho-infantil-na-

bolivia/>. Acesso em: 1 maio 2017 

17 
 ALMEIDA, Cássia. Bolívia autoriza trabalho infantil a partir de 10 anos. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/bolivia-autoriza-trabalho-infantil-partir-de-10-anos-13123169>. Acesso em: 

1 maio 2017. 



proteger os direitos e garantir a segurança dos pequenos trabalhadores, por outro, a medida é 

vista como um retrocesso18. 

 Ainda, acrescente-se a preocupação já manifesta por entidades como a OIT e o 

UNICEF no tocante às modalidades de trabalho realizadas pelas crianças e como isso afeta 

sua saúde, sobretudo na mineração e na colheita de cana de açúcar. São milhares de infantes 

sofrendo acidentes por lidar com dinamite, inalar gases tóxicos, pó e partículas minerais.19 

 

BRASIL 

 A República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior 

em área territorial do mundo, possui mais de 200 milhões de habitantes. É a nação mais 

influente da América Latina no contexto econômico, mas é marcada por sérios problemas de 

desigualdade social e má distribuição de renda. 

 Assim como a maioria dos vizinhos latino-americanos, o Brasil passou por longos 

períodos de instabilidade política e mudança de governo no século XX. Sua história, no 

entanto, é repleta de máculas desde a colonização e seus primeiros administradores. 

Recentemente, vive um processo de democratização promovido por sua Constituição de 1988. 

 No contexto legislativo, ratificou diversas convenções internacionais que versam sobre 

a erradicação do trabalho infantil, bem como possui algumas das leis mais sofisticadas do 

mundo quanto a proteção do infante, sendo seu Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

um exemplo. 

 Não obstante a lei fixe a idade mínima para o trabalho como 16 anos e 14 na condição 

de aprendiz, o Trabalho Infantil, sobretudo em atividades perigosas como minas e carvoarias, 

é um dos problemas sociais existentes no país. É inegável uma redução substancial na 

quantidade de crianças trabalhando na última década, em função de alguns programas sociais 

e do desenvolvimento econômico do país. Todavia, estima-se, ainda, cerca 5,5 milhões de 

crianças e adolescentes trabalhando no Brasil20. 
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CAMARÕES 

 Os Camarões, oficialmente a República dos Camarões, é um país da região ocidental 

da África Central que conta com mais de 23 milhões de habitantes. É uma nação conhecida 

pela sua diversidade geológica e cultural, de modo que é comum chama-la por “África em 

miniatura”. No que respeita à matéria econômica, o país ocupa o 93º lugar na lista de maiores 

PIBs do mundo. 

Bom, a República dos Camarões é mais um dos países africanos onde a incidência do 

Trabalho Infantil encontra-se em grau alarmante. Importante se faz mencionar, contudo, que 

dada às baixas condições de desenvolvimento do país, donde sobreleva fazer menção à sua 

pobreza latente, nesse contexto, as crianças são responsáveis por parcela considerável dos 

rendimentos da sua família. Ademais, trata-se de um fator quase enraizado em sua cultura, de 

sorte que se crê, por exemplo, que ele não é de todo o ruim, vez que estaria por agregar 

conhecimentos e educação prática à criança21. 

Nesse sentido, de acordo com um levantamento nacional sobre o Trabalho Infantil 

promovido pelo Instituto Nacional de Estatística de Camarões no ano de 2007, a realidade da 

exploração laboral infantil atinge cerca de 40% (quarenta por cento) das crianças, o que 

corresponde a mais de 2 (dois) milhões de pessoas. Outrossim, a pesquisa em comento 

observou que a incidência se torna mais grave à medida em que a idade aumenta22. 

No mais, a despeito da situação narrada, o governo camaronês tem demonstrado 

empenho na erradicação dessa forma de trabalho. Esse país é signatário dos principais 

tratados internacionais sobre a matéria, cumprindo fazer menção à Convenção n. 29 da OIT 

sobre trabalho forçado, à Declaração dos Direitos das Crianças de 1959 e à Convenção n. 182 

da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil. Fora isso, o país tem se empenhado em 

campanhas visando promover esse propósito, merecendo destaque a campanha “Cartão 

Vermelho para o Trabalho Infantil”, que contou com a ajuda do ex-jogador de futebol 

                                                 
21 

 Noção extraída da tese de Mestrado da Camaronesa Allamine Mariam. MARIAM, Allamine. Le travail 

des enfants au Cameroun: le cas de la ville de Yaoundé (1952-2005). 2010. Disponível em: 

http://www.memoireonline.com/04/11/4413/m_Le-travail-des-enfants-au-Cameroun-le-cas-de-la-ville-de-

Yaounde-1952-200516.html. Acesso em 08/05/2017. 

22  INSTITUT NATIONALE DE LA STATISTIQUE DU CAMEROUN. Rapport national sur le travail 

des enfants au Cameroun. Disponível em: http://www.statistics-cameroon.org/news.php?id=14. Acesso em 

08/05/2017. 
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camaronês Roger Milla nnnnno ano de 200323. 

 

CANADÁ 

 O Canadá é um país que ocupa grande parte da América do Norte e que é representado 

por uma população de cerca de 35 milhões de habitantes. Porquanto é o segundo país em 

extensão territorial, é um dos mais ricos do mundo, ocupando a 14ª colocação na lista das 

maiores economias do mundo.  

A nação Canadense é um país de baixo risco no que se refere à exploração de 

Trabalho Infantil, nos termos do levantamento sobre o tema feito pela empresa Maplecroft em 

201424, essa nação possui severa legislação sobre o tema, mas permite a prática laboral por 

infantes, desde que essa não venha a ser prejudicial para eles e para o seu desenvolvimento. 

Cumpre consignar que o país não é signatário da Convenção n. 138 da OIT sobre a 

idade mínima de admissão ao emprego. Nesse Estado, em linhas gerais, é autorizado o 

trabalho desde os 14 (catorze) anos, idade essa que varia de acordo com a localidade em que 

encontra.  

De mais a mais, a lei canadense limita o seu horário de trabalho, de modo que lhes é 

vedado exercer o seu labor durante o horário escolar. Fora isso, há também restrições no que 

concerne ao tipo das ocupações, não lhe sendo autorizado trabalhar com atividades que 

tenham o potencial de impactar negativamente o seu desenvolvimento moral25. 

 

CHINA 

 A China se mostra de forma notória como o país mais populoso do mundo, contando 

com o contingente populacional de 1,3 bilhão de pessoas26, localizando-se no continente 

asiático. Importante evidenciar, assim, sua história política conturbada, que provocou uma 

                                                 
23 

 PANAPRESS. Camarões e OIT lançam projecto de combate ao trabalho infantil. 2003. Disponível 

em: http://www.panapress.com/Camaroes-e-OiT-lancam-projecto-de-combate-ao-trabalho-infantil--13-444336-

17-lang4-index.html. Acesso em: 08/05/2017. 

24 
 MAPLECROFT. Child Labour Index 2014. 2013. Disponível em: 

https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-

progress-shown-south-america-maplecroft-index/. Acesso em: 08/05/2017. 

25 
 CAFÉ MATUTINO.  Leis de trabalho infantil para o Canadá. Disponível em: http://cafe-

matutino.info/carreira-e-trabalho/leis-de-trabalho-infantil-para-o-canada.php. Acesso em: 09/05/2017. 

26 
BRITISH BROADCASTING CORPORATION. China profile - Overview. Disponível em: < 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017879 >. Acesso em: 01 maio 2017 
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estagnação econômica da China por mais de duas décadas, sob o regime comunista de Mao 

Tsé-Tung. 

 Após o óbito do líder comunista, a República da China vivenciou novo paradigma 

político, marcado por uma abertura econômica e abrindo margem para a iniciativa privada, a 

qual não foi acompanhada por uma abertura política, tendo-se em vista que o Partido 

Comunista ainda exerce bastante monopólio.  

Mesmo nesse cenário, o Banco Mundial informa que a China vem se mostrando o 

maior contribuinte para o crescimento mundial desde a crise econômica de 2008. Entretanto 

os problemas sociais do país ainda se mostram bastante presentes. 

Como a maioria dos países asiáticos, a China também concentra casos sérios de 

ocorrência do Trabalho Infantil, sendo salutar destacar o caso emblemático das fábricas da 

Samsung. 

Assim, a organização China Labour Watch, no ano de 2012,27 recebeu a informação de 

que haviam crianças trabalhando em certa fábrica da Samsung. Ao mesmo tempo, a Samsung 

publicou um relatório de responsabilidade social atestando não haver ocorrências de Trabalho 

Infantil em suas fábricas, o que para a China Labour Watch demonstra apenas uma tentativa 

de apaziguar a relação com os investidores da empresa, não havendo nenhum valor real. 

Ademais, a empresa “Apple” também se encontra envolvida em seríssimos casos de 

exploração de mão de obra trabalhista infantil, de forma que a supracitada organização 

estimou o número de dez mil estudantes trabalhando em condições desumanas em 

fornecedores de hardware, sendo frequente, segundo o relatório, crianças serem obrigadas a 

trabalhar mais de oito horas por dia e havendo ainda fraudes no tocante ao pagamento de tais 

horas. 

Sem o esgotamento de tal assunto, o relatório documenta o caso de frequentes mortes 

súbitas entre os jovens trabalhadores, sendo pertinente destacar o caso da criança Shi 

Zhaokun, que costumava trabalhar 13 horas seguidas nos dias anteriores a sua morte.  

 

 

 

 

                                                 
27 

Organização de Trabalho Chinesa que visa combater as violações de direitos trabalhistas e humanos no 

tocante aos trabalhadores chineses 
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CONGO 

A República Democrática do Congo (DRC)28 é um país africano colonizado pela 

Bélgica, havendo se emancipado há pouco mais de 50 (cinquenta) anos. Atualmente, conta 

com a população de 70 (setenta) milhões de habitantes e é  

Malgrado o seu tamanho territorial, a quantidade de cidadãos que possui e a riqueza 

em recursos naturais, a neocolonização mencionada e a exploração que sofrera, lhe importou 

efeitos negativos ainda não superados, sendo, pois, tido como um dos mais pobres países do 

mundo, fora ser um dos 3 (três) onde o Trabalho Infantil é mais presente2930. 

 Nesse contexto, o país é assolado por um sério e enraizado problema de 

Trabalho Infantil. A razão atribuída para tanto é que, como os salários são extremamente 

baixos e o custo com a educação é alto, é quase impossível que uma família consiga 

sobreviver com os seus próprios vencimentos e permitir que a criança tenha a oportunidade de 

educar-se. Então, as crianças congolesas são levadas desde muito novas ao trabalho, 

merecendo destaque o trabalho nas minas, a fim de auxiliar na renda da sua família31.  

 De mais a mais, convém anotar que a República Democrática do Congo é 

conhecida por ser uma das nações mais ricas em minérios do globo, como os metais 

preciosos. À vista dessa riqueza e das condições a que estão submetidos seus cidadãos, como 

já explanado, chega a ser comum a exploração do Trabalho Infantil nessa seara32. De acordo 

com um levantamento feito pelo UNICEF, há mais de 80 mil crianças tendo seu trabalho 

explorado em razão das minas de diamantes no país.33 

                                                 
28 

 Importante anotar que, doravante, ao se falar em “Congo” referir-se-á à República Democrática do 

Congo e não à sua vizinha, República do Congo, excluída desse estudo. 

29 
 Dado extraído de levantamento feito pela consultora Maplecroft no ano de 2014. MAPLECROFT. 

Child Labour Index 2014. 2013. Disponível em: https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-

labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/. Acesso em: 

08/05/2017. 

30 
 Fala-se, inclusive, que o país conhece uma situação de pobreza endêmica. HUMANIUM. Travail des 

enfants dans les mines en République Démocratique du Cong. Disponível em: 

http://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants-dans-les-mines-en-republique-democratique-du-congo/ . Acesso 

em: 08/05/2017. 

31 
 HUMANIUM. Children of Democratic Republic of the Congo.2011. Disponível em: 

http://www.humanium.org/en/africa/democratic-republic-congo/. Acesso em: 08/05/2017. 

32 
 HUMANIUM. Travail des enfants dans les mines en République Démocratique du Cong. Disponível 

em: http://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants-dans-les-mines-en-republique-democratique-du-congo/ . 

Acesso em: 08/05/2017. 

33 
 UNICEF. Das les mines de diamants. Disponível em: https://www.unicef.fr/article/dans-les-mines-de-

diamants. Acesso em: 08/05/2017. 
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 Fora isso, algo que, sem dúvidas, merece atenção é a incidência do Trabalho Infantil 

militar na DRC. Isso porque, como o país está correntemente sendo alvo de conflitos 

militares, criou-se a cultura de recrutar as crianças para auxiliar nas milícias, chegando a se 

falar que aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) dos soldados do país são crianças. 

Em fato, observa-se que essas são levadas a aliar-se a tais grupos armados após o assassinato 

dos seus pais, por obra do mesmo grupo. Então, órfãos, os infantes são levados para campos 

de treinamento, onde são educados com valores de violência e guerra, o que prejudica 

enormemente as suas perspectivas de futuro34. 

 

CORÉIA DO SUL 

 A Coréia do Sul, oficialmente denominada por República da Coréia, consiste em um 

país da Ásia Oriental, possuindo 50,62 milhões de habitantes, cuja única fronteira se dá com a 

Coréia do Norte.  

 Assim, é impensável citar tal país sem fazer menção a Guerra da Coréia, conflito 

histórico travado entre a Coréia do Sul (apoiada pelos Estados Unidos e Reino Unido) e a 

Coréia do Norte (apoiada pela República Popular da China), durante os anos de 1950 a 1953.  

 Sendo assim, desde o ano de 1948, o qual ocorreu formalmente à separação entre as 

duas Coréias, a Coréia do Sul vem se tornando um dos países mais ricos da Ásia, sendo o 

símbolo da vanguarda da revolução digital e consolidando-se como o país pioneiro na 

tecnologia de internet sem fio. 

 Importante destacar, que no ano de 2013, foi descoberto que a KOMSCO35, 

corporação governamental responsável por produzir o papel moeda do país, criou uma 

empresa no Uzbequistão para produzir polpa de algodão destinado a produção do papel 

moeda, utilizando-se da mão de obra de inúmeras crianças36. 

 Assim, em 28 de outubro de 2013, o procurador Jong Chul Kim, a pedido dos 

membros da Assembleia Nacional de estratégias e finanças, serviu de testemunha na inspeção 

parlamentar acerca da mão de obra utilizada nos campos de algodão localizados no 

Uzbequistão, pertencentes a KOMSCO. 

                                                 
34 

 HUMANIUM. Op. cit. 

35 Korea Minting and Security Printing Corporatio 
36 COTTON CAMPAIGN ORGANIZATION. South Korea: Testimony of Ongoing Forced Child 

Labor in Uzbekistan. 2013. Disponível em: <http://www.cottoncampaign.org/harvest-2016/south-korea-

testimony-of-ongoing-forced-child-labor-in-uzbekistan>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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Desse modo, de acordo com o depoimento do procurador Kim, o trabalho Infantil 

forçado ocorre predominantemente entre os alunos do ensino médio. Sustenta, nesse sentido, 

que se os campos de algodão estão próximos da escola, as crianças se utilizam das salas de 

aula como moradia. Em relação a comida, a qualidade e quantidade se mostram extremamente 

inadequadas para crianças, citando inclusive o fato de que o acesso a água é precário, sendo 

comuns os casos de infantes que adoecem após o consumo desta. No mais, acrescenta o 

procurador Kim o fato de que as crianças sofrem sanções caso se recusem a trabalhar, sendo 

essas de cunho físico. 

 

CUBA 

A República de Cuba é um país insular localizado no mar do Caribe, reunindo uma 

população de aproximadamente 11 (onze) milhões de pessoas. Politicamente, a ilha viva um 

regime comunista unipartidário instaurado com a Revolução Cubana (1953-1959) que 

garantiu o poder aos irmãos Fidel e Raul Castro desde então.  

O país manteve-se isolado do mundo ocidental capitalista por muito tempo, realidade 

que vem mudando aos poucos com a lenta reabertura de sua economia, bem como em razão 

de sua reaproximação com os Estados Unidos durante o governo Obama. A ilha caribenha, no 

entanto, sempre se destacou por fortes investimentos e bons resultados nas áreas de educação 

e saúde, de tal modo que o UNICEF, em seu balanço do ano de 2009, informou que 

nãoexistem problemas de desnutrição infantil severos nos país, o que se atribuiu à vontade 

política37.  

Ainda, no mais recente relatório da OIT sobre Trabalho Infantil (2011), verificou-se 

que o índice dessa modalidade de trabalho na ilha é baixíssimo38, valor inversamente 

proporcional à taxa de escolarização, que é de 100%. O governo cubano investe de tal modo 

na saúde e educação dos seus infantes que se transformou em um exemplo para as demais 

nações do mundo39 

                                                 
37 

DIÁRIO LIBERDADE. Cuba não tem desnutrição infantil por vontade política. Disponível em: 

<http://www.diarioliberdade.org/america-latina/saúde/30342-unicef-“cuba-não-tem-desnutrição-infantil-porque-

há-uma-vontade-política”.html>. Acesso em: 3 abr. 2017. 

38 
PONTES, Messias. Cuba é exemplo para o mundo. Disponível em: 

<http://www.vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=4136&id_coluna=92>. Acesso em: 3 abr. 2017. 

39 
SILVA, Vanessa Martins da. Cuba mantém recorde e registra uma das menores taxas de 

mortalidade infantil do mundo. Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/39042/cuba+mantem+recorde+e+registra+uma+das+menores+

taxas+de+mortalidade+infantil+do+mundo.shtml>. Acesso em: 3 abr. 2017. 
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 Esse panorama, mesmo formado inteiramente por estatísticas oficiais, não pode ser 

diminuído, uma vez que constantemente reiterado por Organizações Internacionais. 

Recentemente, em setembro de 2015, Cuba depositou o Instrumento de Ratificação d 

Convenção n.º182 sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação 

Imediata para sua Eliminação, comprometendo-se, no âmbito da OIT, a reunir esforços para 

eliminar o Trabalho Infantil no mundo40. 

 

DINAMARCA 

O Reino da Dinamarca tem uma população de 5,5 milhões de habitantes, com 

expectativa de vida em torno de 79 anos e é um dos melhores modelos no mundo quanto a 

proteção  

dos direitos das crianças41. Sua economia é baseada no comércio de produtos 

industriais com outros países da União Europeia, com destaque para a Alemanha42.  

A Dinamarca, como já dito é modelo na proteção às crianças, quanto ao trabalho 

infantil uma das medidas adotadas para a prevenção é a orientação de natureza documental e 

pessoal no local de trabalho, visando a aplicação práticas das disposições sobre emprego de 

jovens, sobre tudo em atividades perigosas43.  

Um dos principais problemas relacionados ao trabalho infantil no país advém da 

situação das crianças vítimas de tráfico de pessoas, que são obrigadas a se prostituir44. O país 

é destinatário e ponto de trânsito para o tráfico de crianças e mulheres vindas da região 

báltica, leste europeu, sudeste asiático e África Ocidental. Há cerca de 4500 mulheres se 

                                                 
40 

FORÇA SINDICAL. Cuba ratifica convênio da OIT sobre eliminação de trabalho 

infantil. Disponível em: <http://www.forcasindicalbahia.org.br/2015/09/30/cuba-ratifica-convenio-da-oit-sobre-

eliminacao-de-trabalho-infantil/>. Acesso em: 3 abr. 2017. 

41 HUMANIUM. Children of Denmark. Disponível em: <http://www.humanium.org/en/europe-

caucasus/denmark/>. Acesso em: 28 maio 2017. 

42 DINAMARCA, Ministério das Relações Exteriores da. Economia e Produção. Disponível em: 

<http://brasilien.um.dk/pt/sobre-a-dinamarca/economia-e-producao>. Acesso em: 28 maio 2017. 

43 ILO.Trabalho Infantil. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/pub_trabinfantil.pdf>. Acesso em: 28 maio 2017. 

(pg. 52) 

44 HUMANIUM. Children of Denmark. Disponível em: <http://www.humanium.org/en/europe-

caucasus/denmark/>. Acesso em: 28 maio 2017. 
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prostituindo no país, sendo destas 2000 estrangeiras, as quais se acreditam serem vítimas do 

tráfico de pessoas45. 

 

ESPANHA 

 O Reino da Espanha46 é uma nação que está localizada na Península Ibérica, na 

Europa meridional. Possui uma população de aproximadamente 46 milhões de habitantes e 

mantém relações estreitas com seus parceiros econômicos, como Portugal, Alemanha, França 

e Reino Unido, bem como com as nações latino-americanas. 

 Sobre a economia espanhola, é válido destacar os setores do comércio, o de serviços e 

a indústria. Inclusive, seu maior polo da indústria têxtil fica localizado na região autônoma de 

Galiza47 que é, inclusive, a sede da rede de lojas Zara48. Ademais, segundo relatório da OIT49, 

há na Espanha cerca de 200.000 crianças, menores de 14 anos de idade, que trabalham em 

pequenas empresas, e em especial na indústria do calçado.  

 Com efeito, a Lei espanhola estabelece que a idade mínima para o trabalho é de 16 

anos, e, além disso, veda o emprego de menores de 18 anos para trabalhos noturnos ou em 

locais considerados perigosos50. A priori, a norma legal foi imposta com maior veemência nas 

indústrias de grande porte e no setor de serviços. Porém, as autoridades vem se deparando 

com certos obstáculos em assegurar os Direitos das Crianças em algumas localidades, 

principalmente em fazendas e empresas familiares.  

                                                 
45STATE, U.s Departament Of. Denmark. Disponível em: 

<https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100556.htm>. Acesso em: 28 maio 2017. 

46 
União Europeia. Espanha. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries/member-countries/spain_pt> Acesso em: 24 de abr. de 2017. 

47 
EL PAÍS.¿Cuánta gente cae por el camino para que usted tenga montañas de ropa? Disponível em: 

<http://elpais.com/elpais/2016/04/11/buenavida/1460386226_262369.html>Acesso em: 24 de abr. de 2017. 

48 
Envolvida com diversas situações de Trabalho em condições análogas à escravidão de infantes e de 

adultos pelo mundo.  

49 
International Labour Office. A future without child labour. A global report (2002). Disponível em: 

<http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-

online/books/WCMS_PUBL_9221124169_EN/lang--en/index.htm> Acesso em: 07 de mar. de 2017.  

50 
NC Buy. Spain: Human Rights Report. Disponível em: 

<http://www.ncbuy.com/reference/country/humanrights.html?code=sp&sec=6d> Acesso em: 09 de maio de 

2017.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pt
http://elpais.com/elpais/2016/04/11/buenavida/1460386226_262369.html
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221124169_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221124169_EN/lang--en/index.htm
http://www.ncbuy.com/reference/country/humanrights.html?code=sp&sec=6d
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 Outrossim, o país configura o grau de “realização satisfatória” (amarelo) dos índices 

da humanium51. Pois, apesar de existir legislação impedindo o Trabalho Infantil, ainda há uma 

grande quantidade de casos na nação. Vale-se mencionar, por fim, a grande incidência do 

envolvimento das crianças imigrantes nessas situações.  Muitas delas não tem acesso a escola, 

são discriminadas pela população em geral, e tornam-se alvos “fáceis” para pessoas a procura 

de mão de obra barata.  

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 Os Estados Unidos da América52 situam-se na América do Norte, abrigando uma 

população de aproximadamente 316 milhões de habitantes. Esse país é a maior potência 

bélica e econômica do mundo, sendo o setor privado o maior responsável por movimentar sua 

economia53.  

 Além disso, a nação possui um segmento industrial altamente diversificado e muito 

produtivo que, hoje, alcança a marca da segunda maior produção industrial do mundo54. Seus 

maiores parceiros políticos e econômicos são a China, o Canadá, Reino Unido, Japão, 

Alemanha, Israel e México. 

 Entre todas as nações do mundo, as únicas que não possuem nenhum tipo de relação 

diplomática com os norte-americanos são apenas o Butão, a Coreia do Norte e o Irã.  

Apesar dos Estados Unidos serem uma nação bastante desenvolvida, com altos índices 

de escolaridade e baixos índices de pobreza, ela ainda apresenta em seu território diversos 

casos de Trabalho Infantil, inclusive, em suas piores formas55. Um dos ocorridos mais comuns 

                                                 
51 

Humanium.Children of Spain. Disponível em: <http://www.humanium.org/en/europe-caucasus/spain/> 

Acesso em: 11 de maio de 2017.  

52 
BBC News. United States country profile.Disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-

16761057> Acesso em 03 de maio de 2017.  

53 
Central Intelligence Agency. The World Factbook. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2090.html> Acesso em: 08 de maio de 

2017.  

54 
 index mundi. United States Industries.Disponível em: 

<http://www.indexmundi.com/united_states/industries.html> Acesso em 08 de maio de 2017.  

55 
 Organização Internacional do Trabalho. Convenção sobre Piores Formas de Trabalho Infantil: 

convenção nº 182. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/518>Acesso em 8 de maio de 2017.  

http://www.humanium.org/en/europe-caucasus/spain/
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-16761057
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-16761057
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2090.html
http://www.indexmundi.com/united_states/industries.html
http://www.oitbrasil.org.br/node/518
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em solo estadunidense é o de crianças que trabalham em fazendas produtoras de tabaco56. Lá 

os infantes ficam expostos à nicotina, pesticidas tóxicos, entre tantas outras substâncias que 

são extremamente nocivas para sua saúde57. Por meio de uma proposta do Departamento do 

Trabalho, tal situação iria ser completamente proibida aos menores de 16 anos. Porém, depois 

de uma intensa campanha e lobbing58, ela foi retirada de discussão em 2012, possibilitando a 

persistência de crianças-trabalhadoras em fazendas de tabaco. 

Em que pese, não fiscalizar em sua totalidade os casos de Trabalho Infantil dentro de 

seu próprio território, os Estados Unidos promove algumas ações para a erradicação dessa 

prática em outras nações. Em 2010, por exemplo, em cooperação com o Brasil e a OIT, 

respaldou a campanha no Haiti para a prevenção e eliminação do TI no país59. 

 

ETIÓPIA 

A República Federal Democrática da Etiópia se situa na região nordeste do continente 

africano e conta com uma população de aproximadamente 104.085.58960 etíopes. No que diz 

respeito à economia, 90% do Produto Interno Bruto (PIB) do país vem do setor primário, 

especificamente da agricultura61. 

Assim como em quase todos os outros países africanos, o Trabalho Infantil presente na 

Etiópia tem relação intrínseca com a intensa pobreza evidenciada na nação. Desse modo, 

esses infantes imersos na realidade do Trabalho Infantil exercem atividades laborativas, 

                                                 
56 

Human Rights Watch. US: Child workers in danger in tobacco farms. Disponível em: 

<https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms>Acesso em 8 de maio de 2017.  

57 
Human Rights Watch. Child Labor in United States Tobacco Farming. Disponível em: 

<https://www.hrw.org/report/2015/12/09/teens-tobacco-fields/child-labor-united-states-tobacco-farming>Acesso 

em: 9 de maio de 2017.  

58 
The Nation. Child Labor in United States. Disponível em: <https://www.thenation.com/article/child-

labor-usa/> Acesso em: 09 de maio de 2017. 

59 ILO. Brazil, U.S and ILO to expande fight against child labour in post-earthqake Haiti.Disponível em: 
<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_141747/lang--en/index.htm>Acesso em: 10 de 
maio de 2017.  

60 
METERS, Country. População da Etiópia. Disponível em: <http://countrymeters.info/pt/Ethiopia>. 

Acesso em: 10 maio 2017. 

61 
ESCOLA, Brasil. Etiópia. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/etiopia.htm>. 

Acesso em: 17 maio 2017. 

https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms
https://www.hrw.org/report/2015/12/09/teens-tobacco-fields/child-labor-united-states-tobacco-farming
https://www.thenation.com/article/child-labor-usa/
https://www.thenation.com/article/child-labor-usa/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_141747/lang--en/index.htm
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recebendo salários inferiores aos dos adultos, mesmo quando realizam atividades mais árduas 

ou até não recebendo salário nenhum62. 

Outro aspecto que merece destaque na Etiópia é a influência dos valores culturais no 

Trabalho Infantil. Isso se deve ao fato da cultura etíope incentivar o trabalho dessas crianças 

para que elas desenvolvam suas habilidades, ou seja, em outros termos, o Trabalho Infantil, 

mesmo que prejudicial é considerado como uma prática normal no país por ter apoio 

nastradições culturais. Diante disso, devem ser oferecidos diversas modalidades de trabalho 

em casa aos infantes desde o início de suas vidas, sendo esses também obrigados a auxiliar 

seus pais em qualquer sorte de ofício. 

Todavia, do mesmo modo da Nigéria, a Etiópia, no ano de 2015. adotou a 

“Proclamação para Previnir e Suprimir o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes”, 

cujo objetivo é criminalizar todas as modalidades de tráfico de seres humanos, assim como 

prevenir o tráfico de crianças - através de penas específicas - e as outras piores formas de 

Trabalho Infantil. Ademais, o governo etíope ainda se empenhou no que se refere à aplicação 

da lei trabalhista, além de participar e implementar vários programas a respeito do tema, como 

a renovação do Programa de Rede de Segurança Produtiva que atua no âmbito cibernético63. 

 

FRANÇA 

 A República Francesa, comumente alcunhada por Hexágono, em razão da sua forma 

geométrica, consta no topo da lista do Desenvolvimento Humano, além de ter uma das 

melhores economias do mundo e a segunda melhor da Europa64, continente em que se 

localiza.  

 No que tangencia ao trabalho infantil, importa relatar, primeiramente, que país não 

apresenta significativos índices dessa modalidade de exploração laboral, sendo classificado 

                                                 
62 

ILO. Causes and Consequences of Child Labour in Ethiopia. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/Africa/WCMS_101161/lang--

en/index.htm?ssSourceSiteId=global/lang--en/index.htm>. Acesso em: 10 maio 2017. 

63 
LABOUR, United States Department Of. Child Labor and Forced Labor Reports: Ethiopia. 

Disponível em: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/ethiopia>. Acesso em: 10 maio 

2017. 

64 
 WIKIPEDIA. França; Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a#cite_note-9. 

Acesso em: 11/05/2017.  
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como um país de baixo risco, nos termos do levantamento sobre o tema feito pela empresa 

Maplecroft em 2014.65 

 Os primeiros vestígios históricos de trabalho infantil na França remontam à Idade 

Média, mais precisamente ao ano de 1572, quando do envolvimento de crianças na mineração 

nos Vosges Saône. Ainda nesse período, centenas de milhares de infantes encontravam-se 

trabalhando no campo, a maioria delas num contexto de exploração familiar, no qual o 

trabalho se apresentava como forma de ajudar os ascendentes em seu labor diário66. 

 Avançando alguns séculos na linha da história, atualmente, o trabalho infantil na 

França não detém os mesmos contornos que nos ditos países do Terceiro Mundo, de sorte que 

a formação escolar é obrigatória até a idade de 16 (dezesseis) anos. De acordo com a 

legislação vigente67, essa é a idade mínima para o trabalho, com exceção aos aprendizes, os 

quais podem ser inseridos no mundo do trabalho a partir dos 15 (quinze) anos. Inclusive, são 

os jovens aprendizes formam os grandes batalhões daqueles com menos de dezoito anos que 

estão a exercer algum labor68. 

Outrossim, o trabalho infantil não tem no país dimensões significativas, vez que 

apenas cerca de 0,0065% dos jovens com menos de 18 (dezoito) anos exercem algum 

trabalho. A incidência é mais latente no setor comércio, seguido pela indústria agrícola e 

alimentar, hotelaria e restauração e construção. À título ilustrativo, apenas 130.000 (cento e 

trinta mil) jovens de um universo de mais de 20.000.000 (vinte milhões) está no exercício de 

algum trabalho69. 

 

ÍNDIA 

A Índia é um país conhecidamente populoso, ocupando a posição de segunda nação 

com mais habitantes do globo (1,311 bilhões de pessoas). Somado a isso, é considerado o 

                                                 
65 

 MAPLECROFT. Child Labour Index 2014. 2013. Disponível em: 

https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-

progress-shown-south-america-maplecroft-index/. Acesso em: 08/05/2017. 

66 
 LES DROITS DE L’ENFANT. L’histoire du travail des enfants em France. Disponível em: 

http://www.droitsenfant.fr/travail_histoire.htm. Acesso em: 11/05/2017. 

67 
 Código do Trabalho, alterada pela Portaria nº 2001-174 de 22 de fevereiro de 2001. 

68 
LES DROITS DE L’ENFANT. En France. Disponível em: 

http://www.droitsenfant.fr/travail_france.htm. Acesso em: 11/05/2017. 

69  LES DROITS DE L’ENFANT. En France. Disponível em: 

http://www.droitsenfant.fr/travail_france.htm. Acesso em: 11/05/2017. 
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sétimo maior país em área geográfica. Em seus aspectos econômicos, merece destaque o fato 

de que o país é tido como o lar das empresas atuantes na área farmacêutica, de aço e 

tecnologia da informação, apesar de que o setor agrícola ainda concentra a maioria dos 

empregos. 

Com efeito, é cediço que historicamente a Índia apresenta um grave quadro de 

problemas sociais, de forma que o Relatório do Desenvolvimento Humano do ano de 2014, 

publicado pela Organização das Nações Unidas, conclui que cerca de metade da população 

mundial vivendo na linha da pobreza se encontra na Índia, sendo apontado o número de 632 

milhões de indivíduos pobres no país asiático. 

Noutro giro, o UNICEF afirma que há aproximadamente 10,2 milhões de crianças 

submetidas a Trabalho Infantil na Índia. A organização sustenta o crescimento desse tipo de 

exploração em áreas urbanas, fenômeno ocasionado pela migração e tráfico para trabalho em 

pequenas indústrias e em sede construções. 

Insta salientar, assim, que o UNICEF se manifestou contrariamente à aprovação da 

emenda à Lei do Trabalho Infantil, ocorrida em julho de 2016, em virtude de que tal alteração 

legislativa, apesar de proibir o trabalho de crianças menores de 14 anos, de certo modo 

legitimou o trabalho dos infantes no seio familiar, o que torna a fiscalização do combate ao 

Trabalho Infantil mais penosa.  

Assim, a nova emenda prevê que as crianças podem trabalhar em atividades familiares 

após as horas escolares e em períodos de férias. Por isso, a preocupação do UNICEF reside no 

fato de que as crianças mais marginalizadas podem ser levadas a evadir mais fortemente o 

ambiente escolar, bem como, poderá proporcionar níveis mais baixos de aprendizagem70. 

Soma-se a esse quadro, ainda, o fato de que a nova emenda reduziu a lista de profissões tidas 

como perigosas. 

É questionado, também, que a abertura provocada pela nova emenda, no sentido de ser 

permitido o Trabalho Infantil em sede familiar, é o fato de que as crianças do sexo feminino 

seriam as mais prejudicadas, tendo em vista a cultura machista em atribuir a tal gênero a 

responsabilidade pelas tarefas domésticas, o que facilitaria a evasão escolar por parte de tal 

gênero. 

                                                 
70 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. UNICEF manifesta preocupação com 

emenda à Lei de Trabalho Infantil na Índia. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/unicef-

manifesta-preocupacao-com-emenda-a-lei-de-trabalho-infantil-na-india/>. Acesso em: 02 maio 2017. 
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Não obstante, a nova emenda repercutiu no sentido de que estaria indo de encontro ao 

espírito da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Infância, o qual a Índia assinou 

e ratificou em 199271. 

 

INDONÉSIA 

Localizada entre o Sudeste Asiático e a Austrália, a Indonésia é considerada o maior 

arquipélago do mundo, sendo assim distribuída por uma cadeia de milhares de ilhas. É 

oficialmente denominada por República da Indonésia, tendo como capital a cidade de Jacarta 

e contando com o contigente populacional de 257,6 milhões de habitantes. No tocante a 

economia, destaca-se, primordialmente, a agricultura, mineração e indústria.  

Dessa forma, o Banco Mundial atesta o rápido crescimento econômico que o país foi 

capaz de produzir após a crise asiática de 1990, sendo apontado por tal organização  a taxa de 

redução da pobreza do país, tendo sido diminuída para mais da metade desde 1999, 

alcançando o percentual de 10,9% no ano de 2016.  

Contudo, em que pese os números extremamente positivos conquistados, a Indonésia 

continua apresentando um quadro de vulnerabilidade social bastante alarmante, de modo que 

mais de 28 milhões da população ainda vivem abaixo da linha da pobreza.  

Seguindo a padrão asiático, são frequentes os estudos que revelam a ocorrência de 

Trabalho Infantil também na Indonésia. Nesse sentido, a Anistia Internacional, muito 

recentemente, investigou as plantações da empresa Wilmar, considerada a maior produtora do 

mundo de Óleo de Palma, encontrando inúmeras crianças que trabalham horas seguidas, em 

condições insalubres, produzindo óleo de palma destinado a inúmeros seguimentos da 

indústria, como cosméticos e alimentos. 

Nesse contexto, o relatório aponta que grandes conglomerados, a exemplo da Nestlé, 

Unilever e Colgate, são ligados as plantações da empresa Wilmar, onde crianças de faixa 

etária de oito a catorze anos trabalham de forma perigosa, sendo expostas a pesticidas com 

uma total ausência de equipamentos de proteção e ferramentas adequadas, bem como, 

carregam volumes pesados de equipamentos. 

 Outrossim, foi apontado um padrão discriminatório, em que as meninas são as mais 

forçadas a trabalharem durante longas horas, sob a ameaça de lhe serem cortados os salários.72 
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Todavia, as plantações de Óleo de Palma não estão sozinhas nesse cenário de 

exploração de Trabalho Infantil, uma vez que a Human Rights Watch também possui 

relatório, baseado na realização de cerca de 130 entrevistas com crianças que trabalham em 

plantações de tabaco na Indonésia, atestando as violações ocorridas em tal segmento que 

abastece o mercado consumidor de diversas multinacionais ocidentais. Assim, o relatório 

aponta casos em que crianças com menos de oito anos ficaram doentes devidos ao manuseio 

das folhas de tabaco e ao contato com pesticidas sem a devida proteção73.  

 

IRÃ 

 A República Islâmica do Irã encontra-se localizado na região conhecida como Oriente 

Médio, subcontinente da Ásia, o país possui população de aproximadamente 74 milhões de 

habitantes. A economia iraniana possui como carro chefe a produção de petróleo, mas 

também se destaca na exportação de tapetes, frutas secas e especiarias, além disso a 

agricultura desempenha papel de destaque na sua economia74. 

No que se refere a realidade das crianças no Irã, insta consignar que essa nação 

ratificou os mais importantes tratados internacionais acerca da tutela dos infantes, no entanto 

há uma incongruência evidente entre os documentos internacionais e a legislação interna 

desse país. As normas internacionais acerca da temática preveem que a maioridade deve 

ocorrer aos 18 anos, enquanto isso, o “Código Civil do Irã” considera os homens acima de 15 

anos como maiores e as mulheres acima de 9 anos, sendo essas as respectivas idades mínimas 

para o exercício de atividades laborais. 

O entendimento da legislação do Irã acerca da idade mínima para o Trabalho Infantil 

possui distinções no que se refere ao trabalho rural, já que nessa modalidade a Lei prevê que 

os infantes do sexo masculino podem começar a exercer tal atividade a partir dos 12 anos de 

idade, conforme previsão do “Código de Agricultura”. De toda sorte, em que pese as normas 

nacionais já estabelecerem idades bem abaixo da indicada, segundo o entendimento 
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majoritário atual ainda são comuns os relatos de crianças trabalhando com idade inferior a 

mínima legalmente estabelecida na República Islâmica do Irã75. 

 

ITÁLIA 

A República Italiana76 fica localizada no centro-sul da Europa, e ocupa a Península 

Itálica, além das ilhas da Sicília, Sardenha, entre outras. Há dentro do seu território dois 

Estados independentes, San Marino e o Vaticano. Possui cerca de 60,6 milhões de habitantes. 

Seus setores econômicos de maior destaque são o do comércio, o de serviços e a indústria. 

Sendo os automóveis, produtos químicos, elétricos, vestuário e alimentos seus principais 

produtos de exportação.  

 A região sul do país é a que apresenta maiores ocorrências de trabalho infantil, onde 

há crianças-trabalhadoras em pequenas indústrias, com condições insalubres e recebendo bem 

menos que o equivalente ao salário de um adulto, segundo reporta documento da OIT77. É 

válido mencionar que muitas dessas crianças são imigrantes ou refugiados que por se 

encontrarem em uma situação de ainda maior vulnerabilidade são coagidos a trabalhar. E, em 

diversas situações, além da exploração de mão de obra, eram ainda vítimas de abuso e 

violência sexual.   

 Com efeito, 30 mil infantes, entre 14 e 15 anos de idade, exercem algum tipo de labor 

perigoso ou de risco para sua saúde e sua integridade moral, conforme a pesquisa realizada 

pela ONG78 supracitada. Sendo a maioria desses trabalhos realizados nos setores de serviços e 

em áreas agrícolas.  

 Nessa esteira, a norma na Itália proíbe o labor para menores de 15 anos, ressalvadas 

exceções, e, para trabalhos considerados perigosos, estabelece um aumento na idade mínima 
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para 18, em se tratando de homens, e para 21, em se tratando das mulheres79. Apesar de existir 

no texto legal proibições e diretrizes sobre o trabalho infantil, eles não são integralmente 

respeitados no plano fático. Sendo frequente os casos de crianças trabalhando na agricultura, 

em restaurantes, em hotéis, fábricas de réplicas de marcas famosas, e muitas vezes em 

negócios familiares. A realidade é ainda mais dura para as crianças refugiadas que chegam na 

Itália.  

 O governo vem seguindo políticas de conscientização para as crianças sobre seus 

direitos nas escolas, aliado com uma regulação mais atenta das presenças escolares dos 

infantes e uma assistência econômica mais ágil para as famílias que passam por dificuldades 

financeiras. Além do citado, as autoridades governamentais providenciaram uma discagem 

rápida gratuita para denunciar incidentes de Trabalho Infantil. 

 

JAPÃO 

 O Japão está localizado no leste asiático, sendo formado por um arquipélago cuja 

população quando somada totaliza aproximadamente 127 milhões de habitantes. O Japão é 

tido como a segunda maior potência econômica do mundo, diversos são os setores 

econômicos que o possibilita ostentar tal status, mas o desenvolvimento de novas tecnologias 

merece destaque neste aspecto80. 

Esse país é conhecido internacionalmente pelo zelo com que tratam as crianças, sendo 

motivo de orgulho por essa sociedade tradicional. As crianças que habitam o território japonês 

são tuteladas por diversas normas que possuem caráter constitucional, inclusive com vedação 

expressa a prática de Trabalho Infantil em sua Carta Magna, essa proteção constitucional 

ocasionou como consequência o desenvolvimento de vasta legislação sobre a temática e as 

políticas públicas japonesas relacionadas a proteção das crianças são consideradas como 

eficientes81. 

 No entanto, em que pese as supracitadas legislação e políticas que visam coibir 

a prática do trabalho por infantes, observa-se um desenvolvimento gradativo de crianças 

laborando para complementar a renda familiar, em decorrência da crise econômica. Essa 
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alteração na sistemática japonesa tem causado embaraços a sua sociedade e seu governo que 

estão perplexos com os índices de criminalidade infantil, bem como o aumento da prostituição 

entre crianças, práticas que busca suprir as necessidades financeiras das famílias japonesas 

pós recessão82.  

 

LÍBIA 

A Líbia83 está localizada na região do Magrebe, no Sudoeste da África, possui uma 

população de aproximadamente 6,4 milhões de habitantes. Ademais, o país sofre com uma 

guerra civil até o presente momento, da qual decorreu a deposição e morte do Ditador 

Muammar Gaddafi em uma das revoltas mais sangrentas da Primavera Árabe.  

 No âmbito interno, o país ainda vive um período bastante instável em sua política 

local. Apesar da ONU, em 2015, ter negociado e formado o Conselho da Presidência (governo 

da Líbia), na liderança do chefe do conselho Fayez Sarraj, a decisão não foi suficiente para 

cessar a luta de grupos extremistas e de milícias islâmicas dentro da nação. 

 Na esfera externa, a Líbia é membro da ONU desde 1955 e compõe a Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo84 (OPEP). Os principais parceiros políticos e econômicos 

líbios são: Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França e Turquia. A nação é 

mundialmente conhecida por ser uma grande produtora de petróleo, setor esse que 

basicamente sustenta toda a economia nacional85. 

 Em decorrência de todo um panorama de associações extremistas e de fortes 

imigrações em direção à Europa, há, infelizmente, muita ocorrência de tráfico de crianças 

com intuito de exploração sexual e de exploração da sua mão de obra86. Não obstante, existe 
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também no país um grande recrutamento de “crianças-soldados"87 para a participação nos 

conflitos armados em nome dodaesh88(Estado Islâmico).  

 Diante da realidade exposta, a Líbia configura no índice da humanium89como 

“situação difícil para a realização dos direitos das crianças” (vermelho). Apesar de existir 

legislação pátria proibindo o trabalho escravo, não se sabe ao certo se o país possui leis 

específicas para o tratamento da criança nessas situações. Como também, devido ao difícil 

acesso as informações na nação, ainda não é preciso os dados sobre trabalho infantil na Líbia.  

 

MÉXICO 

Os Estados Unidos do México constituem uma república constitucional federal 

localizada na América do Norte, sendo composto por 31 estados e um distrito federal. É o 

segundo país mais populoso da América Latina, com cerca de 120 milhões de habitantes. 

O país tornou-se independente em 1821. O período pós- independência foi marcado 

por instabilidade econômica, culminando em uma ditadura nacional que motivou a Revolução 

Mexicana de 1910, esta, por sua vez, instaurou o atual sistema político do país com a 

promulgação da Constituição de 1917. Essa, por sua vez, destaca-se como a primeira Carta 

constitucional a proibir o Trabalho Infantil no mundo. A Carta Magna de 1917 estabelecia a 

proibição aos menores de 12 anos, porém, foi regulamentada pela Lei Federal do Trabalho, a 

qual designou o trabalho como ilegítimo para menores de 14 anos.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 2,5 milhões de crianças trabalham 

no México, sendo 870 mil delas menores de 13 anos, segundo um relatório do banco 

mundial.90  Em 2013, cerca de 2,7% das crianças entre 6 e 11 anos trabalhavam no país. 

Organizações internacionais como a OIT, o UNICEF e o Escritório da Unesco, por exemplo, 
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afirmam que esse número elevado deve-se, sobremaneira, ao acesso precário à escola por 

parte dessas crianças, acrescentando-se que 2,1 milhões de crianças entre 5 e 17 anos não têm 

acesso à educação adequada no país.91 

Além disso, destaque-se que o México foi, por décadas, o reduto de empresas 

multinacionais, sobretudo norte-americanas, as quais se valiam de mão-de-obra semiescrava 

e, em muitos casos, de exploração do trabalho infantil, pois encontravam ampla oferta dessa 

mão de obra barata, graças à falta de escolaridade e de oportunidade das crianças pobres 

mexicanas.  

 

NIGÉRIA 

A República Federal da Nigéria fica localizada na parte oeste da África e abriga cerca 

de 191.250.527 nigerianos92, o que representa o maior contingente populacional do seu 

continente. Em seu território, é possível evidenciar uma considerável riqueza de recursos 

naturais, merecendo destaque o petróleo que move a economia do país junto à agricultura, 

serviços financeiros e a indústria de transformação93. 

Lamentavelmente, o Trabalho Infantil presente na Nigéria é incontestável e sua 

incidência tem como principais motivações a pobreza de uma maneira geral, a rápida 

urbanização, altas taxas de abandono escolar, a desestruturação das famílias e a falta de 

aplicação de instrumentos legais destinados a proteger as crianças94. 

Muito embora a maior parcela dos trabalhadores infantis da Nigéria desempenhe 

atividades de serventes domésticos ou de mão de obra para tarefas rurais, há uma outra 

multiplicidade de formas de trabalho também exercidas, exaustivamente, por esses infantes, 
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tais como as vendas nas ruas, a mendicância, o pastoreio de carros, o auxílio de mecânicos e o 

engraxamento95. 

No entanto, mesmo o Trabalho Infantil sendo uma realidade latente na nação, é válido 

mencionar os esforços que vêm sendo feitos para tentar reverter tal cenário. A exemplo disso, 

no ano de 2015, o governo nigeriano adotou uma lei que restringia a capacidade dos juízes de 

oferecer multasem vez de prisão no que diz respeito às infrações de tráfico humano, bem 

como investigou e processou diversos indivíduos envolvidos na operação de uma rede de 

tráfico humano que levava meninas nigerianas para Dubai com fins de exploração sexual 

comercial96. 

 

NORUEGA 

O Reino da Noruega é um país com cerca de 4,7 milhões de habitantes e possui uma 

expectativa de vida média de 81,5 anos97. Tem um dos maiores níveis de desenvolvimento do 

mundo, com baixíssimo desemprego e alto salário mínimo, devido a uma economia movida 

pelo petróleo98. 

É permitido pela lei norueguesa o trabalho de crianças entre 13 e 18 anos, desde que 

sejam trabalhos leves que não afetem a saúde, o desenvolvimento e a educação escolar e não 

sejam em tempo integral99. 

A prática é comum principalmente na industria bacalhoeira que aproveita período do 

início do ano em que há abundância de bacalhau na região para contratar jovens. Tal prática é 

vista como uma atividade extracurricular, segundo a OIT nem toda criança economicamente 
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ativa está num contexto de trabalho infantil, contudo qualquer trabalho antes dos 12 anos será 

considerado trabalho infantil100.101 

Recentemente teve posição destacada no âmbito da OIT ao propor projeto de combate 

ao trabalho infantil de refugiados das Síria no Líbano, destinando cerca de 700 mil dólares 

para campanha de conscientização sobre os perigos e riscos das piores formas de trabalho 

infantil. 

 

OIT 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui sua sede em Genebra, na 

Suíça, e, surgiu no período Pós Primeira Guerra Mundial, especificamente no ano de 1919, 

figurando como uma parte do Tratado de Versalhes. Sua criação encontra amparo na 

necessidade de assegurar, a nível internacional, oportunidades para que mulheres e homens 

tenham acesso a um trabalho decente e produtivo. Outrossim, essa agência das Nações Unidas 

surge carregando consigo a crença de que a paz universal só será alcançada tendo a justiça 

social como sua base102. 

 Sob essa ótica, a OIT atua, diferentemente das outras agências do Sistema das Nações 

Unidas, a partir de uma estrutura tripartite, formada por trabalhadores e representantes de 

governos e organizações de empregadores. Também é essa entidade humanitária a 

encarregada de formular e aplicar as leis internacionais que versem sobre trabalho, tanto 

convenções, quanto recomendações103. Além disso, é quem estabelece os requisitos 

necessários para que um trabalho seja considerado decente, quais sejam um trabalho 

produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade 

humana104. 
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 Nessa linha de raciocínio, considerando o Trabalho Infantil como todo e qualquer 

trabalho que prejudica o bem-estar da criança ou de alguma maneira dificulta seu 

desenvolvimento, sua educação ou sua vida futura, é notório que a OIT não mede esforços 

para combatê-lo. Dessa forma, o Trabalho Infantil não somente se mostra como um trabalho 

que não é decente, mas também como um trabalho totalmente incompatível com a fase de 

vida desses infantes, quer seja em relação a aspectos físicos ou psicológicos. 

 Diante disso, cumpre asseverar que a luta contra o Trabalho Infantil é uma das 

principais bandeiras levantadas pela OIT, de maneira que a referida organização vem editando 

convenções relativas ao tema desde seu ano de fundação. Quando se tratam dessas 

convenções da OIT, duas merecem destaque: a Convenção nº 138105 e a Convenção nº 182106. 

A primeira convenção mencionada é extremamente relevante por ter instituído uma idade 

mínima flexível para o trabalho, isto é, estabeleceu que cada país-membro da organização, em 

face de sua realidade e desenvolvimento, deveria estabelecer uma idade mínima para o 

trabalho. Por sua vez, a segunda convenção também adquiriu uma maior notoriedade por 

tratar das Piores Formas de Trabalho Infantil, determinando que os países signatários tinham 

o dever de eliminar essas modalidades da prática de maneira eficaz e imediata. 

 

PORTUGAL 

 A República Portuguesa107 fica situada na parte ocidental da Península Ibérica, 

Sudoeste da Europa, com uma população que ultrapassa os 10 milhões de habitantes. Possui 

como seus principais aliados a França, Espanha, Alemanha, os Estados Unidos e as nações 

que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)108. 

 Outrossim, sua economia baseia-se principalmente nos setores de serviço e da 

indústria. Deste último segmento destacam-se as atividades da indústria têxtil, metalúrgica, 
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siderúrgica e química109. Em 1998, as autoridades portuguesas em conjunto com a OIT 

reconheceram a necessidade de se atuar com maior veemência no combate ao Trabalho 

Infantil, devido a grande incidência da prática em território português, principalmente no setor 

industrial.  

 Sendo assim, desde aquele ano, além de se ter priorizado a problemática nas agendas 

governamentais110, houve a criação do Programa para a Prevenção e Eliminação da 

Exploração do Trabalho Infantil (PETI). A atuação do governo sobre o tema - em conjunto 

com a OTI, PETI e CPLP - foi imprescíndivel para uma redução considerável de ocorrências 

no país e conquistar, no índice da humanium, um nível de boa situação em respeito aos 

direitos das crianças (verde).  

 As inspeções nos locais de ofício aumentaram e a presença das crianças nas escolas 

vem também aumentando (a taxa de desistência alcançou uma marca de 2%). Porém, 

percebeu-se que os infantes continuavam a trabalhar em negócios de família, na agricultura, 

em restaurantes e na indústria do turismo, setores com maiores dificuldade de fiscalização. 

Ainda sobre a temática em tela, é interessante mencionar que a idade mínima para o labor no 

país é de 16 anos. 

 Faz-se imperioso ainda destacar algumas ações exemplares do PEETI111 nessa luta, 

como: patrocinar cursos de verão pra crianças enquanto não há aula; treino em conjunto com 

algumas ONG’s e educadores para intervir e lidar da melhor forma com as crianças-

trabalhadoras; dar auxílio às famílias com problemas financeiros e cujas crianças estejam em 

grupo de risco; entre tantas outras112. 
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REINO UNIDO 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é formado pela união política de 

quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Está localizado ao 

noroeste do continente europeu. Trata-se de uma monarquia parlamentarista, em que a 

Primeira Ministra exerce a função de chefe de Governo e a Monarca, a Rainha Elizabeth II, a 

de chefe de Estado. Atualmente, o passa pelo processo de retirada da União Europeia. 

 Importante lembrar que foi o berço da Revolução Industrial. Por esse motivo, foi, 

também, o primeiro país em que a natureza do trabalho feito pelas crianças mudou de maneira 

tal que passou a ser visto como um problema social e uma questão política, pois a mão de 

obra infantil era tida como barata e vulnerável.113 

 Prevalece, no âmbito do trabalho, a negociação com a orientação dos sindicatos. O 

Reino Unido Ratificou a Convenção sobre os Direito da Criança em 1991, adotando a idade 

mínima para trabalho de 13 anos, desde que em atividades não suscetíveis de afetar a 

segurança a saúde e a educação do infante. A partir dos 16 anos, no entanto, munido de um 

documento nacional (National Insurance Number) o adolescente pode trabalhar em tempo 

integral.  

 Além disso, em qualquer idade, as crianças podem trabalhar em Televisão, Teatro, 

Modelagem e atividades similares, desde que as realizem com um acompanhante e receba 

autorização específica de autoridade local.114 

 As crianças britânicas não têm permissão para trabalhar em fábricas ou em construção, 

transportes, minas e navio mercantes registrados. O labor no comércio é permitido, desde que 

cumpridos requisitos mais rigorosos.115 

Sendo assim, entende-se que o Reino Unido possui um papel importantíssimo na 

discussão sobre o trabalho infantil, principalmente em virtude do seu histórico de 

protagonismo na revolução industrial. 
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REPÚBLICA TCHECA 

A República Tcheca encontra-se localizado na região conhecida como Leste Europeu, 

o país possui população de aproximadamente 10 milhões de habitantes. A economia tcheca é 

impulsionada pelo turismo e agropecuária, em especial na produção e exportação de trigo116. 

Essa nação, infelizmente, tem se caracterizado como país de destaque no que se refere 

ao Trabalho Infantil, especialmente à exploração sexual infantil, sendo comum o tráfico de 

crianças a partir de seis anos para servirem à prostituição nesse país. De acordo com estudos 

divulgados por instituições de alta envergadura como o UNICEF e a Organização para 

Proteção de Crianças contra Exploração Sexual (ECPAT) a fronteira tcheco-germânica pode 

ser considerada o maior bordel europeu ao ar livre117.  

 Vale salientar que essa exploração sexual de crianças ocorre extensivamente no 

território tcheco sem que se observe políticas efetivas de combate a essas atrocidades 

cometidas tanto pelos turistas sexuais, quanto pelos traficantes e até familiares dessas 

crianças. Beira ao absurdo acreditar que esse comércio não só existe como prospera nessa 

região, razão pela qual os comerciantes dessa prática estão buscando crianças em locais cada 

vez mais distantes da República Tcheca, com o intuito de expandir essa prática nefasta. 

 

RÚSSIA118 

 A Federação Russa é o maior país em extensão territorial do mundo, fazendo parte de 

dois continentes, Europa e Ásia e formado por 21 Repúblicas de variadas etnias119. Sua 

economia é marcada pela interdependência e integração com os países do antigo bloco 

soviético120, aliás a situação atual é reflexo do fim da União Soviética em que houve um 

processo de privatização industrial que tornou o país terreno fértil para a precarização das 
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condições de trabalho e exploração de recursos naturais121. Atualmente, o país sofre grave 

recessão devido a crise que se iniciou em 2014, apresentando desde então queda no PIB122. 

 Os números sobre escravidão moderna no país são assustadores, atualmente 

1.048.500 (um milhão quarenta e oito mil e quinhentas) pessoas estão em situação de 

escravidão na Rússia, segundo dados do Index global de escravidão em 2016, essas pessoas 

estão distribuídas nas áreas de construção (55%), produção de drogas (14%), manufaturas 

(6%) e trabalho doméstico (2%)123. 

Em relação às crianças e adolescentes a situação é igualmente preocupante, as crianças 

russas estão envolvidas nas piores formas de trabalho infantil, incluindo o trabalho nas ruas e 

o comércio sexual124. A situação se agrava nos centros urbanos como São Petersburgo e 

Moscou em que o comércio sexual de crianças é agravado pelo tráfico de pessoas que retiram 

os infantes das zonas rurais para as cidades125. É necessário ainda fazer nota que é comum 

também o trabalho infantil no ambiente rural. 

 

SERRA LEOA 

A República de Serra Leoa é um país da África Ocidental. A nação, ocupante do 179º 

lugar na listagem dos países de acordo de IDH, conta com uma população de 

aproximadamente 6 milhões de habitantes e possui a 155ª maior economia do mundo.  

Primeiramente, importante fazer uma pequena digressão para bem compreender a 

situação a que a República de Serra Leoa está submetida atualmente. Anote-se, ab initio¸ que, 

em razão da corrupção dentro do governo e os problemas administrativos nas minas de 

diamantes, os cidadãos resolveram se armarem e ir à luta, sendo o país palco de uma das mais 

notáveis guerras civis da contemporaneidade126.  
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Sucede que tal conflito, iniciado em 1991, se estendeu por mais de uma década, tendo 

seu fim, oficialmente, no ano de 2002127. Em consequência do Estado de Guerra, a estrutura 

do país restou completamente defasada e destruída, de forma que, apesar da sua riqueza em 

recursos minerais, o país é um dos sete mais pobres do mundo, tendo um IDH que figura entre 

os últimos da lista –ocupando o 179º lugar no ranking128.   

Isto posto, observa-se em Serra Leoa a ocorrência do trabalho infantil na forma 

militar. Os infantes, raptados ainda muito jovens de suas famílias –as quais, por vezes, são, 

inclusive, assinadas pelo grupo armado; ou, outras vezes, são massacradas pelo próprio filho, 

sob mando do líder do grupo –, são submetidos a condições de vida atrozes, de modo esses, 

uma vez que somente lhes é ofertada educação de guerra, pautada na violência, tem uma 

reintegração à vida social extremamente dificultosa129 , o que deu aso à criação de várias 

casas de apoio a essas crianças130.  

No entanto, malgrado a espécie acima descrita de exploração do trabalho infantil seja 

considerável, esse se manifesta de diversas outras formas, não sendo correto que limitemos 

nosso estudo somente ao trabalho militar.  

Diz-se isso porque, dados mostram que quase um em cada duas crianças é forçada a 

trabalhar para sustentar sua família. Além dos que exercem trabalhos domésticos, existem 

milhares de crianças sendo exploradas economicamente em locais de alta periculosidade, sob 

o risco, inclusive, de ter por ceifada a sua vida, quando do exercício do seu labor, como as 

crianças que trabalham com a mineração ou nos campos131. 
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SÍRIA 

No oriente médio, com uma população de 17.652.537 habitantes, localiza-se a Síria, 

cujo nome oficial é República Árabe da Síria. Esse país apresenta uma economia baseada, 

sobretudo, na agricultura e na exploração de petróleo e gás132. 

É inevitável mencionar que a Síria vem passando por um dos piores conflitos armados 

desde a Segunda Guerra Mundial133. O referido conflito teve início no ano de 2011, a partir de 

manifestações pacíficas pró-democráticas feitas pela população contra o governo ditatorial de 

Bashar al-Assad que foram reprimidas de maneira violenta e intensa134. 

 Diante disso, desencadeou-se um confronto delineado em duas frentes - quais sejam os 

apoiadores do governo e a oposição – que acabou por destruir diversas cidades do país. Para 

mais, o que, a princípio, começou com uma rivalidade de questões políticas, foi se 

desenvolvendo também com o embate de aspectos religiosos e ideológicos. Desse modo, 

diversas potências adentraram na guerra civil, bem como o próprio Estado Islâmico (EI), de 

modo que o conflito passou a atingir proporções bem maiores135.  

 Frente a essa realidade, milhões de sírios resolveram fugir da guerra e pedir asilo em 

países vizinhos, o que fez com que esses se tornassem a maior parcela de refugiados do 

mundo. O restante da população que resolveu permanecer no país segue tentando sobreviver 

da maneira que se é possível com famílias desestruturadas, casas bombardeadas e um risco 

constante de ser atingido pelas diversas atrocidades do conflito. 

 Nesse sentido, as crianças sírias se encontram, de fato, presas em um quadro de 

vulnerabilidade preocupante136. Tal vulnerabilidade não é somente referente as que 

permaneceram no país, mas também as que tiveram que se adaptar com a dura realidade de 
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ser refugiado. Assim, nota-se que muitos desses infantes acabaram por assumir o papel de 

provedores de suas famílias, inserindo-se, então, na esfera do Trabalho Infantil. 

 Desse modo, em troca de salários ínfimos, essas crianças são continuamente 

exploradas no que diz respeito à jornada do trabalho que realizam, sendo também, muitas 

vezes, submetidas a condições degradantes. Assim, em face da necessidade de contribuir para 

a sobrevivência de suas famílias, tais infantes não costumam se importar nem mesmo com o 

tipo de atividade que desempenharão e acabam por aceitar as mais variadas espécies de 

ofício137. 

 

SUDÃO DO SUL  

A República do Sudão do Sul é um país situado no nordeste da África que abarca 

13.308.259 habitantes138. Tendo uma força de trabalho girando em torno de 3,6 milhões de 

trabalhadores, a economia do Sudão do Sul tem como base o petróleo, a pecuária e os gêneros 

agrícolas139.  

Para melhor entender a realidade do Sudão do Sul, é preciso ter em mente que a 

aludida nação se tornou independente do Sudão em um período recente, qual seja julho de 

2011. Isso se deu, sobretudo, em razão de diferenças étnicas e religiosas, uma vez que a atual 

população do Sudão Sul se sentia alvo de discriminação do governo, pois esse, centralizado 

em Cartum, cidade de maioria muçulmana, tentava impor a lei islâmica na região140. 

Desse modo, o que antes era um único país, dividiu-se em Sudão e Sudão do Sul 

através de um referendo, no qual a maioria dos votos (98,83%) foi a favor da separação. No 

entanto, a cisão não foi capaz de dar fim aos conflitos nesses países, de modo que desde 2013 

foi instaurada uma guerra civil no Sudão do Sul permeada de atrocidades e reprodutora de 

uma situação humanitária desastrosa. Tal conflito interno se iniciou em razão do presidente 
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Salva Kiir ter acusado o seu ex-vice, Riek Machar, de planejar um golpe de Estado, o que 

criou uma intensa rivalidade entre esses e fez com que as milícias fossem tomando partido e 

escolhendo um lado para defender141. 

Nesse sentido, o Sudão do Sul virou palco de confrontos extremamente preocupantes, 

delineados de teor étnico, bem como passou a ser berço das mais variadas espécies de grupos 

armados. Diante desse contexto, as crianças do país passaram a ser recrutadas de maneira 

forçada tanto por esses grupos armados, quanto pelas próprias forças de governo, para que 

pudessem servir como combatentes nesses conflitos. Dados do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF) revelam que aproximadamente 16.000 crianças combatem ou trabalham 

para grupos armados ou para o próprio exército nacional no Sudão do Sul142. 

 Frise-se, por oportuno, que essas “crianças-soldados” acabam por serem designadas 

para efetuar as mais variadas tarefas e, principalmente, as mais arriscadas, correndo um alto 

risco de vida. À vista disso, é lamentável constatar que esse país vem ganhando contornos 

cada vez mais alarmantes no que diz respeito ao Trabalho Infantil, pois nele se evidencia uma 

das piores modalidades da prática, o recrutamento bélico-militar. 

 

TURQUIA 

 A República da Turquia é um Estado situado na Eurásia, ou seja parte do seu território 

es estabelece no continente europeu e outra parcela, no continente asiático. A Turquia é um 

país cuja população somada totaliza aproximadamente 74 milhões de habitantes, uma nação 

cujo desenvolvimento econômico está intimamente relacionado ao setor comercial e a 

prestação de serviços.  

 Historicamente, o Trabalho Infantil é um grande problema na Turquia, segundo dados 

mais recentes, datados de 2012, havia uma estimativa de um milhão de crianças entre 6 (seis) 

e 17 (dezessete) anos trabalhado, principalmente na indústria têxtil ou de calçados. A situação 

ainda se agravou ainda mais com a avalanche de refugiados que ingressaram no país 

totalizando 3 (três) milhões de refugiados, em especial decorrentes da Guerra na Síria.  
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 As crianças sírias que rumaram à Turquia na condição de refugiadas sofrem como 

vítimas do trabalho infantil, segundo constatação da agência de notícias Reuters, 

especialmente na área de confecções estando sujeitas a condições de trabalho abusivas e 

extenuantes, chegando a trabalhar 15 horas por dia em seis dias por semana, mesmo que a 

legislação turca proíba o trabalho de crianças menores de 15 anos143. 

Insta consignar que a BBC elaborou reportagem demonstrando o envolvimento de 

grandes marcas do vestuário nessas violações a direitos da crianças supracitados, dentre essas 

marcas destaca-se a Zara e a Mango. Por fim, vislumbra-se a grande dificuladade do governo 

turco em combater essa prática, mesmo com uma legislação protecionista, considerando a 

influência econômica de multinacionais e a pressão política que se amplia com o aumento 

populacional. 

 

UCRÂNIA 

A Ucrânia se localiza no Leste Europeu, fazendo fronteira com a Rússia e possui uma 

população de 45,1 milhões de habitantes144. Sua economia é baseada na indústria e mineração, 

além de possuir reservas de combustíveis fósseis145.  

Desde 2014, o país está em conflito com a Federação Russa, quando da derrubada do 

presidente Victor Yanukovich, que ocasionou a invasão na região da Criméia. O governo 

russo tem a intenção de anexar o território ao seu país146. 

Segundo dados do departamento de trabalho dos Estados Unidos, 15,1% das crianças 

ucranianas trabalham exclusivamente e 2,8% estuda e trabalha147. Dentre as atividades 

realizadas estão as piores formas de trabalho infantil, com destaque para o labor rural em que 

os infantes estão expostos a maquinários e ferramentas extremamente perigoso, além de 

carregarem cargas pesadas e manejarem pesticidas tóxicos. 
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Outro problema comum relacionado à temática é a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, incluindo práticas de prostituição e pornografia e turismo sexual. Estima-se que 

grande parte da pornografia infantil contida na internet advenha do país. Essa máquina ainda é 

potencializada com o tráfico de pessoas que fornece a mão de obra para tal exploração148. 
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