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“O bem-estar das crianças é hoje indissociável à paz do mundo amanhã” 

- Henry Labouisse (1965, Noruega) 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Queridos(as) delegadinhos e delegadinhas, 

 

A espera acabou! Olhaaaa ela chegando mais uma vez: a Mini SOI. Mais esperada 

que o aniversário de 18 anos, que a carteira de motorista, que feriado em meio de semana, 

whatsapp do contatinho ou a curtida na foto pelo crush.   

Pedimos licença para trazermos verdades e derrubarmos forninhos. Se segura! 

Como no ano anterior, resolvemos apresentar para vocês todos(as) os(as) 

diretores(as)que compõem a Mini SOI, e não somente os diretores do seu comitê. Além disso, 

não poderíamos deixar de falar dos(as) tutores(as), como também de alguns mitos que fazem 

parte da nossa história. Com o passar dos anos, a Mini SOI se tornou uma família e, como em 

qualquer família, temos nossas diferenças e características, mas que são fundamentais para 

tornar o projeto tão singular. Cada uma dessas pessoas que serão apresentadas trabalhou com 

toda dedicação e carinho para construir esse projeto.Então, caros delegadinhos(as), 

apresentamos a vocês a família Mini SOI 2017: 

Começaremos as apresentações pelo cara dos textões, dos balões vermelhos, dos 

áudios de 5 minutos: Ângelo Menezes. O nosso doutor pofexor, mas podem chamar também 

de vovô que ele gosta, resolveu dar umas voltas nas terras paraibanas, mas sempre que 

possível estará por aqui marcando presença com sua formosa carequinha. Sua idade é um 

mistério, o que muitos de vocês têm de anos de idade ele tem em anos na SOI. Sua capacidade 

de cegar os coleguinhas em festas e micaretas é coisa do passado, Ângelo agora está 

efetivando o direito ao amor (own) e anda muito feliz, obrigado. Para você delegadinho que 

curte uma sobremesinha, pode contar com ele: além de ser mestre em Direito Constitucional, 

ele é doutor em cozinhar doces (mas não criem muita expectativa, a realidade pode ser um 

pouco torta e amassada). Só não contem muito com ele para te responder no famigerado 

WhatsApp, dizem que ele adora ignorar as pessoas e jogá-las em um limbo eterno. #pas 

Vamos falar agora de outro mito que tem grande importância para a Mini SOI: 

Daniel Gustavo Augusto, ou Gugu para xs íntimxs. Ele é o produtor de memes oficial da Mini 

SOI, com seu vasto acervo de fotos constrangedoras de todos e com um meme pronto para 

criar torta de climão em qualquer situação. Bicampeão da categoria DeleGato, já fez muitas 

meninas (e senhoras) suspirarem de amor. Depois de um intenso romance com uma mulher 

madura, Claudete, agora só tem olhos e coração para Tinha (até sorrindo ele está) – portanto, 
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tirem os seus cavalinhos da chuva. Além disso, também foi bicampeão da categoria DireHitler 

e agradeçam, pois, ele não irá moderar esse ano, pois está no Secre sendo o braço direito da 

SG Maíra. Mas não precisam se assustar com o jeito sério dele, pessoal; a cara é de ranzinza, 

mas o coração é deTinha, ops! Mocinha.  

Outra pessoinha muito especial, embora tenha nos trocado pelo Secre #pas, é Bianca, 

chamada também de Quinha ou queixada. Essa singela moça já fez muito sucesso na paródia 

vocacional do Marista, no entanto, ganhou de fato o estrelato no comercial do Lollapalooza 

2016, ficando famosa no Brasil inteiro. Por falar em música, Bianca curte as bandas mais 

alternativas que você possa imaginar, além – é claro – da batida do DJ JohnyGlovez. Dizem 

as más línguas que essa coloração das poucas madeixas de Quinha é comprada, mas ela nega 

veemente. Outra informação extremamente importante é para não mexer no pescoço dessa 

moça, ela tem um tipo de ataque bastante incomum. Mas não se assustem, ela é dona de um 

coração enorme, bastante sensível (embora não pareça), e capaz de deixar qualquer um de 

queixo caído com sua competência (até ela mesmo). Essa, delegadinhos(as), é a nossa querida 

Bianca seringueira.  

 

Começando as apresentações do IGF (Iguify), temos o nosso queridíssimo MAGÃO, 

Alan Monteiro, também conhecido como advomago depois da sua mais nova aquisição! 

Dizem que o bloco do carnaval de Caicó é em sua homenagem. Será? Sei que o que não 

faltam são histórias desse dire, que, apesar de gago, consegue falar 50.000 palavras por 

segundo. Ele sabe dar os melhores sermões e conselhos quando preciso, e é verdadeiramente 

sentido com amigos fura-olho. Como ele mesmo sempre conta, a sua entrada na mini se deu 

porque os diretores da época precisavam de alguém engraçado para compor o comitê, mas a 

paixão foi tamanha que, mesmo depois de tanto tempo, o mago é hoje o ícone/dinossauro 

mais respeitado da mini.  

 Nosso engenheiro, o diretor Andrei, além de tirar fotos maravilhosas, gosta de ir a 

micaretas e levar seus amigos, principalmente quando se trata de uma religiosa. Simula a SOI 

desde 2010 e compõe o fã clube dos apaixonados por esse projeto incrível. Curiosamente, 

toda quinta-feira, nosso francófono favorito gosta de “VAMO DALE”, animando todos que 

esperam ansiosamente pelo final de semana.    

 Continuando, temos no-no-nossa queri-ri-rida diretora Clara Rocha que apesar de estar 

estreando na Mini SOI 2017, já mantém uma sociedade forte com a veterana Babi. 

Concorrendo ao título de maior cangueira do projeto, a sensibilidade de Clarinha é geralmente 
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acentuada pelo álcool, que muitas vezes transborda pelos olhos. Se você, nobre leitor, quiser 

encontrá-la sugiro que procure próximo aos pilares do Paçoca de Pilão, mas caso esteja em 

época carnavalesca, será mais fácil encontrar uma bela garota fantasiada de uva, fazendo 

sucesso nas ladeiras de Olinda.  

 O nosso famosíssimo doutorzinho do amor é o dire mais eficiente que você respeita. 

Diego Fernandes pode aparentar ser o dire mais fofinho, mas não se enganem com essa 

carinha de santo e com seus dotes culinários, meninas. O Diremédico, dr. do amor, estreante 

na mini, veio para mostrar que o amor pode ser o remédio mais adequado para diversas 

endemias, usando a Mini-Soi como seu laboratório. PS: dizem as más línguas que esse dire 

está aceitando beijo em troca do seu maravilhoso cheesecake, quem se dispõe a verificar se 

essa afirmação é verdadeira? 

 Agora chegou a vez dela, a nossa direfofa: @julialyra_. Julia, além de chamar a 

atenção de pessoas desconhecidas, também chama a atenção de pessoas conhecidas, tanto é 

que só passou 6 dias solteira. Essa façanha não é para qualquer um, caros delegados. Vale 

ressaltar, ainda, que nossa virginiana favorita é a rainha das vírgulas. Além disso, preocupa-se 

bastante com as pessoas que estão a sua volta, principalmente com a pornografia não 

consensual que acomete os seres detentores de “frajolinhas”.  

A nossa dyry mais bruta (ou seria fofa?) que você respeita: Julyana theMônia. Por 

baixo dessa carinha de brava e dos seus pedidos firmes por decoro bate um coraçãozinho 

movido de fortes emoções e uma fofura sem igual. Faz-se importante lembrar também que 

Lorena Improta perde ao lado dessa dyry. Alguém aqui já viu ela dançando? É de deixar 

qualquer um babando, mas seu coração é exclusivo do dono dos melhores hambúrgueres 

gourmet de Natal. A fofoca que rola é que ela comprou a carteira no DETRAN. Será que é 

verdade? Quem se arrisca a pegar uma carona?  

 A nossa querida direfit é também conhecida como Janaininha (fica o mistério do 

porquê). Letícia não perde um dia de academia, mas também não nega uma boa diversão, 

principalmente se for uma rodada de tequila. Devido aos últimos acontecimentos, no entanto, 

essa belíssima diretora está fugindo de um drink, caracterizado por ela como infernal, o 

“Cowboys From Hell”. Dizem ainda, ou melhor, ela diz ser tímida, mas quando baixa a 

gravida de Taubaté nela, podem ter certeza de que está garantida a melhor performance. E, 

por fim, reza a lenda que ela faz um risoto maravilhoso, mas é só lenda mesmo, porque ela 

nunca nos mostrou seus dotes culinários, apesar de ter muitos.  
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 Chegou a vez dela, da nossa atleta, a mais requisitada por todas as equipes de F1: 

Maria Antônia. Além de rápida, a nossa MA é bastante culta, o que pode ser percebido em sua 

vasta experiência com línguas; é a maior poliglota da Mini SOI. Dizem as boas línguas que 

ela já se tornou um ícone do Mahalila, atraindo uma larga clientela a fim de charlar e ser feliz. 

Essa mulher é tão maravilhosa que, além de todas as qualidades citadas anteriormente, ainda é 

romântica; garante buquê de flores e jantares românticos em Pipa. Se, em algum momento, 

vocês precisarem de mais um integrante para a equipe de tiros, podem chamá-la. #MAtiradora 

#UmBeijoPorUmCheesecake #QueimandoALargada 

 Messias, vulgarmente conhecido como Pedro, compõe a banda Cafuçias desde que se 

entende por gente, orgulhando a todos nós com suas canções e voz arrebatadoras. Quem o viu 

por Olinda, pôde perceber que ele gosta de ir ao Carnaval como veio ao mundo, pena que não 

sentimos a mesma alegria que sua mãe ao vê-lo pela primeira vez. Pedro Henrique, em uma 

de suas várias promessas, disse que ia à simulação com um blazer sem mangas, e todos 

estamos ansiosos para ver mais uma de suas peças integrantes da coleção de regadas – ele tem 

alergia às roupas que têm mangas. Se você não foi à Olinda e acha a feição de Pedro familiar, 

pode ter certeza de que esbarrou nele em algum restaurante de sushi..  

Apresentaremos agora o comitê mais família dessa Mini SOI: UNICEF.  

Chegou a vez da diretora mais eficiente da Mini, Ana Cecília, ou Cecsi para os 

íntimos é o modelo de competência da SOIzinha, ela consegue se virar entre estágio, SOI e 

altíssimas notas na faculdade. O mais impressionante é que ela consegue fazer tudo isso 

dirigindo a 20km/h (é real!), mas não se enganem achando que nossa diretora é extremamente 

certinha, ela compensa a responsabilidade na vida profissional com uma vida amorosa 

agitadíssima arrebatando corações de porteiros a professores do colégio, a dica para chegar 

em seu coração é mandar recadinhos do coração em negrito. 

Todo mundo tenha cuidado com esse aqui, porque ele integra com louvor o pacote de 

DIREHITLER's da MiniSOI. O nome do mito é Caio Vanutti e antes de qualquer coisa, 

queríamos deixar claro que Vanutti não é sobrenome, é nome mesmo.... pois é, também 

tivemos esse impacto ao descobrir! No entanto, alguns membros da Soizinha seguem 

acreditando que Vanutti é apenas o nome de uma marca de danone. Nosso diretor, assim 

como os demais componentes do seu comitê, é famoso, porém seu sucesso é motivado, 

especialmente por duas coisas: sua vivência como coroinha na igreja (há fotos comprovando) 

e oSestragoSfeitoS nos Churrassois que esse jovem compareceu. Porém, delegadinha, se seu 
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coração foi nocauteado, lamentamos informar que o de Caio também já foi e ele hoje compõe 

o #timesorvetaria, carregando seu passado de solteiro apenas como memórias remotas.  

Agora é hora da rainha do twitter e estreante na MiniSOI, Camila Diógenes, mais 

conhecida no submundo da criminalidade como Miloca. Frequentadora assídua do Ateliê da 

Ribeira e das rodas de "Ê Janaína" do setor II, camila se define como descolada e 

desconstruída ao extremo. Vive um dilema entre paqueras #foratemer e #ficatemer, mas ela 

não é mole não... já deu uma passagem só de ida para um deles para a terra de "nunca mais 

beija minha boca". Por viver sempre absorta em seus pensamentos e mundos paralelos, é 

normal que ela tenha "insights" e lhe assuste quando você menos esperar. Duas frases seguem 

como mantra de vida de nossa querida diretora, são elas: "DALE,DALE,DALE!" e "Quando 

eu entro no fusca, desconheço limites!".  

Chegou a hora da Diretora Acadêmica do UNICEF, Fernanda é uma verdadeira 

lenda na MiniSOI, no seu tempo livre aproveita para tomar café, almoço e janta no 

McDonald’s e arriscar a vida no trânsito, em uma das suas aventuras acabou por atingir um 

cone que não resistiu. Dizem que sua atração por cones só se compara com seu amor por 

deixar textos em negritos, aliás se fosse por ela 90% deste guia estaria em negrito. É também 

nossa rainha das referências e uma exímia pesquisadora, encontrando suas principais fontes 

em “USER//USER//FERNANDA/DOCUMENTOS”. Vocês terão o prazer de contar com 

essa diretora muito prestativa e que está sempre pronta para ajudar o próximo, mas é bom não 

ficar muito próximo, ela já passou mais de 30 dias sem lavar os cabelos e bem... o cheiro não 

é muito agradável. 

Seguindo na trilha da fama, apresentaremos agora a bloggeira da MiniSoi: Layse 

Dias, popularmente conhecida no mundo das arrobas como "lalyfitdiary", nome do seu blog 

de dicas fitness. Sempre rodeada de contatinhos, nossa diretora vive pintando suas madeixas 

para não ser reconhecida pelos seus ex-paqueras. Porém não é todo contatinho que ganha o 

coração da bela, dizem as línguas informadas que o prazo mínimo para engatar um romance 

com ela é de 3 meses de charlação. Gostando de ser reconhecida como dançarina frenética de 

fitdance e aecete, isto é, seguidora forte de Aécio Neves, Layse espalhou todo seu charme na 

França, de onde voltou com a mala lotada de ~ADIVINHEM~ mais contatinhos.  

Agora apresentamos nossa outra sub-celebridade, proveniente da nobreza inglesa e 

mais importante tutora do UNICEF <3. Melissa tenta manter viva as tradições da sua 

ascendência nobre, preferindo não se misturar sua peble e os farofeiros do seu feudo na Praia 
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de Cotovelo. Seus hobbys variam de dançar fit dance com LalyFitDiary e tomar seu chá das 

17h e assistir The Crown. 

Nosso ex-BBB e sub-celebridade da MiniSOI, Netinho que já foi Secretário Geral 

saiu do ostracismo para voltar aos tempos de diretor e tem nos agraciado com sua ilustre 

presença. Há boatos que no tempo em que ficou afastado da SOI, esteve assíduo em 

calouradas, carnatal e nos melhores bares da cidade, nesses eventos o rapaz variava da euforia 

que o fazia subir em treliças PORCO-ARANHA (crianças não façam isso em casa!) e dormir. 

Sim, caros delegadinhos, Netinho quando tem vontade de dormir esta é incontrolável e ele 

repousa em qualquer lugar. Contudo não se animem, esse tempo já passou o Rei do Direito 

agora é #teamSorveteria, o coração dele ganhou uma dona (#BruTinho) e largou a farra. 

Na sequência, mais uma iniciante na Mini SOI, estrelando Renata Alecrim ou 

onipresentinha, para os íntimos. E bote "estrelando" nisso, você pode até não conhecê-la por 

nome, mas essa celebridade estampa seu rostinho em ônibus, padarias, outdoors, panfletos e 

até propaganda do facebook. Não satisfeita com sua fama de modelo fotográfica, ela também 

lançou carreira como youtuber, onde desenvolve suas habilidades de digital influencer. Há 

uma teoria da conspiração que diz haver uma irmã gêmea dela por aí, carregando o nome de 

Bruna, porém sabemos que isso não é verdade.  

Disputam hoje o coração de nossa diretora: um ursinho esbelto e raivoso chamado Gugu e o 

cantor Criolo. Por fim, mas não menos importante, fiquem cientes que Renata não é muita 

adepta de vírgulas, acredita que elas são opcionais, esperamos que ela perdoe a escrita de sua 

cartinha com vírgulas. 

 

Conheçam agora os(as) diretores(as) da OEA – também conhecido como 

#ComitêDoBar.  

Começaremos por ela: Carol Sedda – a tutora mais fofa que você irá conhecer. 

Conhecida também por ser uma tremenda Master Chef, ela está sempre cozinhando para os 

seus amigos (menos os da Mini SOI #dizemquesomos). Carol é protagonista do reality show 

mais engraçado dos últimos anos: a sua própria vida. Sabe aquela frase “só acontece 

comigo”? Pronto! Foi feita para ela. Descobrir que sua carteira de motorista venceu, há 

meses, após passar por blitz, dirigir até o aeroporto e ir a Pipa; ser perguntada se era advogada 

no seu próprio trabalho e responder que não (sim! Ela é); ter problemas inúmeras vezes com o 

seu automóvel quando mais precisa dele; comprar três ingressos de festas diferentes para o 

mesmo dia, e praticamente mesmo horário, e depois não saber para qual ir; e até mesmo sofrer 
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bullyng da própria mãe, são algumas das façanhas dessa moça. Se você quiser conquistar essa 

gata, doce é o ponto fraco dela, principalmente um certo cheescake – o qual já foi utilizado 

até como moeda de troca em calouradas (as amigas que o digam).   

Lucas Arieh está fazendo sua estreia como diretor esse ano na Mini SOI, e os boatos 

são que ele já chegou ficando bem íntimo de todas as outras diretoras da OEA. Esse pequeno 

prodígio entende tudo de filosofia e economia, pode perguntar! Só não chama ele para fazer 

um jantarzinho no final de semana, o jovem é conhecido por grandes façanhas culinárias 

como ter incendiado uma panela de macarrão (nem ele sabe como). Mas o que falta em 

habilidades de cozinha sobra no levantamento de garfo: esse mimoso rapazinho não mede os 

pratos em gramas, mas em centímetros de altura. E é pratos no plural mesmo, porque 

enquanto tiver ele tá repetindo. É claro que nem só de comida vive o homem, você pode 

encontrar Arieh fritando nas mais diversas festas raves, mas não se animem muito 

delegadinhas, o rapaz já teve seu coração domado por uma linda jovem – também diretora – 

também deste comitê. Se preparem para shippar e morrer de amores pelo casal que você mais 

respeita: Florieh.  

Nazigrammar, a rainha das correções ortográficas e fiscalizadora-chefe das regras da 

ABNT, esta garota pequena de estatura, mas imensa de compreensão acerca do mundo e 

dedicação, faz de tudo pela SOI, até a estudar como modelo pedagógico. Floris, florinha, 

mozão™ (para o gato do namorado #Florieh), é a sócia-proprietária da empresa de 

medicamentos homeopáticos, visto que para domina a arte de achar novas culturas as quais 

resolvam problemas de saúde dos amiguinhos e amiguinhas. Além do mais, esta comedora de 

açúcar, formiguinha de nascença e por conveniência, é uma cozinheira de mão cheia, 

responsável por desenvolver um nhoque top de gritar “toppy”. Como diz Tontz, é aquela 

garotinha de quem gostaríamos (acredito que todos e todas do comitê) de ser amigos na escola 

para poder compartilhar um recreio saudável e popular. Ah, como esquecer também as 

incontáveis vezes (3, se encaminhando para 4) que assistiu Grey’sanatomy. Já deve ter 

cumprido a carga horária de medicina, ein, garota? Umbora ganhar dinheiro.  

Caio Ribeiro é outro dos nossos estreante como diretor, sendo (RE)conhecido por ter 

o melhor abraço entre os estados americanos. Dono de um coração gigante - há quem diga 

que apenas é proporcional ao seu fígado - Caio também é famoso pela sua habilidade em 

dançar funk e "sarrar no ar". Metade carioca, metade potiguar com um pequeno toque 

pernambucano, esse prodígio cresceu em meio às históricas ruas da ribeira, notabilizando-se 

pelos seus min-achers. Segundo seus amigos ele foi declarado "ausente" pela autoridade 
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policial 3 vezes, sempre no período do carnaval. Hodiernamente, pode ser encontrado em 

qualquer festa rave (Iih, que isso? Michael Douglas!) ou nas ladeiras de Pirangi, com sua já 

tradicional vestimenta de hula e uma garrafa de 51. Contudo, os próprios amigos já advertem: 

ele gosta de estragar roles. Inclusive, uma certa diretora quase viu o seu relacionamento 

chegar ao fim quando o "tio" encaminhou áudios inapropriados para o crush da amiga.  

Krysna Paiva – ou Krystiane Guerra para os íntimos – é o que podemos chamar de 

mito. Se você nunca esteve diante de um, aproveite a oportunidade, puxe a cadeira e venha 

aprender o que é dar show! Dizem por aí que ela teve umas aulinhas na melhor escola 

possível: MA Colégio e Curso. Essa mocinha foi responsável por garantir cenas históricas no 

carnaval de Olinda; o uber que a transportou ainda está se perguntando sobre a cena da janela 

#descubra. Além disso, se aquelas ladeiras falassem certamente lembrariam da sua fatídica, 

porém greosa, queda.  Há quem diga também que ela só tem mandala na cabeça, mas sabemos 

que não é bem assim. A natureza também habita bastante a mente dessa mocinha, bem como 

as poucas lembranças do Ateliê, Paçoca de Pilão e diversas raves. Vale lembrar que ela pode 

até não ser filiada a nenhum partido, mas gosta de um PT que é uma beleza. Krys também é 

conhecida por defender bastante o que acredita, então não queira ver o “monstro nascer”, 

frase brilhantemente dita por ela em outros tempos. Então fiquem de olho nessa mocinha, 

porque com certeza ela estará de olho em vocês, sempre fofa e competente, pronta para ajuda-

los(as). 

O nosso direcomunista, também conhecido como LC, é mais um no bonde dos 

estreantes Mini SOI. Ele é um rapaz extrovertido, cervejeiro raiz, é também o MITO da 

Habeas com o maior saldo positivo no bar nunca visto antes, a cada copo de gela é um beijo 

diferente, o rapaz destrói tudo que vê pela frente, é conhecido também por seus amigos como 

primo de São Jorge, sempre alcoolizado demais para topar tudo pelos seus parceiros. O jovem 

amante de boteco, com gostos variados é o detentor do "MIM ACHER" mais poderoso da 

Mini SOI, aplicando em todos os roles: de palestras a calouradas ele aplica tal habilidade, mas 

além de tudo isso, é um jovem dono de ótimos conselhos, verdadeiro e risonho. Este, 

senhores(as), é Luiz Cláudio, famoso LC. 

Bárbara Bruna, a nossa Babi, formada em Gestão de Políticas Públicas, era assídua 

frequentadora de cirandas no Setor II na sua época de graduanda. Depois de assumir o posto 

de goleira da SOI, passou a frequentar ainda mais os hospitais da cidade, mas o que vale é 

competir, não é mesmo?!. Conhecida por suas habilidades como "administradora" dos grupos 

do Whatsapp, essa garotinha com cara de meiga não pensará duas vezes se tiver que te 
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remover de um!! :o #dizemquesomos. Nacionalmente renomada por ser uma das 

organizadoras da famosa casa do Carnaval de Olinda "O Muquifo" - e dos seus eventos 

adjacentes -, reza a lenda que a nossa Babi pouco se importa em ir para uma festa com a roupa 

RASGADA, contanto que o copo esteja cheio! (Prioridades né, mores?!). 

Antonio Gurgel – o nosso Tonez, Tonton ou Tonhão – é um indivíduo para lá de 

especial que compõe a nossa amada Mini SOI. Dono da risada mais contagiante que este 

mundo já teve conhecimento e dos cachinhos mais sedosos e definidos – AMÉM, ÓLEO DE 

COCO – do Brasil, Tony é um dançarino esplêndido, sendo famoso pela sua coreografia do 

HINO DA MINI SOI, “OudriKandaLarrai”. Ele também é conhecido pelo seu gosto musical 

peculiar, o qual sempre enaltece a música popular brasileira e traumatiza os migos(as). 

Importante informar também que Tonts chega, no ano de 2017, com mais fôlego do que 

nunca para a disputa pelo título de “DireFashion”, muito embora ainda prossiga tentando 

curar o seu coraçãozinho depois de ter perdido a sua coroa no Parlasul 2016 #sad L. Além 

disso, Tonez emana um dos mantras mais poderosos deste Universo: o #vdc, que pode ser 

usado em qualquer situação, e garantimos que funciona. 

 

Essas, queridas(os) delegadinhas e delegadinhos, são todas as pessoas que integram 

essa imensa família que é a Mini SOI. O que nos une é o sentimento de amor que construímos 

pelo projeto, e esperamos, de coração, que vocês consigam sentir isso. O final do processo, ou 

seja, os dias de simulação, são extremamente gratificantes, no entanto, o decorrer desse 

processo também é mágico, basta olhar para cada um de nós. As discussões, os temas, as 

brincadeiras que vão surgir durante esses três dias, com certeza, ficaram gravadas na memória 

de todos(as). 

 

ATÉ A SOI, PESSOAL!!! 

Com carinho, 

Família Mini SOI 2017. 
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“Há homens que valem pela posição que ocupam, outros – bem raros, aliás, num país que é 

um verdadeiro ‘deserto de homens e de idéias’ – que dignificam e ilustram, com o seu valor 

pessoal, os postos a que servem. 

Aqueles passam pelo cenário da vida pública como meteoros de trajetória efêmera e 

desaparecem sem deixar vestígios; estes, muito ao contrário, se perpetuam e se destacam no 

meio que atuam, centralizando as atenções e irradiando luz, como astros de primeira grandeza 

dentro de uma órbita precisa e imutável. ” 

Que a estrela maior, denominada Ubirajara de Holanda, eterno diretor da nossa querida 

“Soizinha”, continue irradiando sua luz perpetuamente por todas as gerações da Mini-SOI, e 

que seus esforços para fazer desse um grande projeto jamais sejam esquecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse guia foi elaborado como forma de 

homenagear todas as gerações de diretores 

e delegados, responsáveis por construir e 

lapidar a nossa brilhante Mini-SOI. 
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1. SAUDAÇÕES INICIAIS 

Senhores e Senhoras Delegados, sejam bem-vindos (as) ao Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, tradicionalmente conhecido como UNICEF, instituição com a qual, ao 

decorrer da exposição do presente guia, vocês estabelecerão uma significativa afinidade.  

No âmbito deste material, que servirá apenas de orientação básica, os senhores (as) 

encontrarão uma apresentação à temática acerca do Trabalho Infantil ao redor do mundo, 

ressaltada a necessidade de proteção dos direitos humanos das crianças a partir do combate 

das mais diversas modalidades dessa prática.  

À vista disso, alcançaremos a compreensão da estrutura organizacional e competências 

desse órgão, cuja importância se revela com incontestabilidade para toda a sociedade 

internacional, assim como assimilaremos a necessidade de sua atuação frente ao Trabalho 

Infantil. 

No decorrer do estudo, para um melhor desenvolvimento das discussões em nosso 

comitê, remeteremos os senhores e as senhoras à leitura de documentos internacionais de 

extrema relevância para firmar conhecimentos sobre a temática aludida. 

Por fim, reiteramos que este guia tem o objetivo de apenas nortear os devidos estudos, 

de modo que, no trabalho de pesquisa pontual do posicionamento de cada nação, os senhores 

e as senhoras devem buscar informações mais aprofundadas. 

Sem mais delongas, passaremos para a análise do tema. 
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2. UNICEF  

2.1 Histórico 

Da fumaça e das cinzas da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma crise nunca antes 

vista na história1 . Em dezembro de 1946, em face da realidade de milhões de crianças 

sofrendo privações diárias, foi anunciada, na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), 

a criação de uma entidade destinada a lhes dar suporte2, inicialmente conhecida como Fundo 

Internacional de Emergência das Nações Unidas, pautada em uma atuação sem 

discriminações de raça, credo, nacionalidade, status ou posições políticas3. 

Passado o período mais crítico do pós-guerra e a Europa sendo reconstruída, houve 

quem defendesse que não existia mais a necessidade de um órgão como o UNICEF (United 

Nations Children's Fund4). Contudo, as nações mais pobres firmaram a posição de que a 

Organização das Nações Unidas(ONU) não poderia ignorar as crianças em situação de risco 

nos países periféricos.5 Assim, em 1953, em deliberação da AGNU6, o UNICEF tornou-se 

órgão permanente da ONU. 

Em 1965, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, por seu importante papel na 

promoção da irmandade entre as nações e por aparecer no cenário mundial como fator de 

grande importância para a paz7. Essa premiação foi de grande relevância, pois evidenciou que 

o UNICEF, ao se propor a prestar assistência às crianças mais necessitadas, conseguiu achar 

um propósito que unisse os povos num período de grande divisão político-ideológica: o pós-

guerra. 

Ademais, a atuação do UNICEF se pauta na defesa dos direitos fundamentais das 

crianças, sobretudo seus direitos à educação, saúde, nacionalidade, igualdade, entre outros. 

                                                 
1  UNICEF. Learning from experience: 1946 - 1979. Disponível em: <https://www.unicef.org/about-

us/timeline-1946-1979>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
2  UNICEF. For Every Child, Hope. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_For_Every_Child_Hope_1946-2016_WEB.pdf>. Acesso 

em: 17 mar. 2017. p.12 
3 Idem. 
4 SIGINIFICADO de UNICEF. Disponível em: <https://www.significados.com.br/unicef/>. Acesso em: 17 mar. 

2017. 
5  UNICEF. UNICEF no Mundo. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/overview_9400.html>. 

Acesso em: 17 mar. 2017. 
6 UNICEF. Our History. Disponível em: <https://www.unicef.org/about/who/index_history.html>. Acesso em: 

17 mar. 2017. 
7  UNICEF. Se concede el premio Nobel de la paz de 1965 a UNICEF. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/spanish/about/history/index_nobel_prize.html>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
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Saliente-se que esses estão elencados na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, 

que se tornou o tratado internacional sobre direitos humanos, mais aceito de todos os tempos8. 

Especificamente, a atuação é focada em cinco áreas de intervenção prioritárias 9 : 

sobrevivência e desenvolvimento infantil; educação básica e igualdade de gênero; HIV e as 

crianças; proteção infantil contra violência, abusos e exploração; e a promoção de políticas e 

alianças. 

 

2.2 Estrutura Organizacional e Competências 

Atualmente, a instituição tem sua sede central em Nova Iorque, EUA, possuindo oito 

escritórios regionais e mais 126 escritórios ao redor do globo, abrangendo em sua atuação 

cerca de 191 países. Além disso, tem o auxílio de 37 comitês nacionais que ajudam na 

arrecadação de fundos1011.  

Em Florença, Itália, existe o “Innocenti Research Centre”, cuja atribuição é a 

realização de estudos relacionados ao tema da infância com o fim de contribuir para o 

conhecimento da situação dos direitos das crianças nos países periféricos e centrais. Há, 

ainda, o Centro de Aprovisionamento e Distribuição, com sede em Copenhague, Dinamarca. 

Entretanto, o órgão máximo do UNICEF é seu Conselho Executivo, criado junto com 

o Fundo em 1946 e desde 1994 atua com 36 membros, eleitos pelo Conselho Econômico e 

Social da ONU (ECOSOC), para mandatos de 3 (três) anos, seguindo a seguinte divisão 

regional de representações: 8 (oito) dos Estados da África, 7 (sete) dos Estados da Ásia, 4 

(quatro) dos Estados do Leste Europeu, 5 (cinco) dos Estados da América Latina e Caribe e 

12 da Europa Ocidental e outros países (incluindo o Japão)12.   

De modo geral, ele deve promover ajuda intergovernamental aos programas do 

UNICEF e supervisionar suas atividades. Além disso, recebe autoridade do ECOSOC para 

algumas funções, tais como: implementar políticas formuladas pela AGNU e pela 

coordenação e orientação recebida do Conselho Econômico e Social; receber informações do 

                                                 
8 Op. Cit. p.9 
9 UNICEF. A UNICEF. Disponível em: <http://www.unicef.pt/artigo.php?mid=18101110&>. Acesso em: 17 

mar. 2017. 
10 Op. Cit. 
11 Na fonte anterior é falado em 36 comitês nacionais, mas em fontes mais recentes há o número de 37 comitês. 

UNICEF. Um olhar sobre a UNICEF. Disponível em: 

<http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/um_olhar_sobre_a_unicef.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
12  UNICEF. The UNICEF Executive Board: An Informal Guide. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/about/execboard/files/Executive_Board-An_Informal_Guide-2016-EN-8Jan2016.pdf>. 

Acesso em: 17 mar. 2017. 
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Diretor Executivo e fornecer orientações sobre o trabalho do UNICEF; garantir que as 

atividades e estratégias operacionais do UNICEF sejam condizentes com a orientação política 

global estabelecida pela AGNU e pelo Conselho, de acordo com sua responsabilidade, assim 

como estabelecido na Carta das Nações Unidas; monitorar o desempenho da instituição; 

aprovar programas, incluindo programas nacionais; decidir sobre planos e orçamentos 

administrativos e financeiros; recomendar novas iniciativas; estimular e examinar novas 

iniciativas do programa; e apresentar relatórios anuais ao Conselho13. 

 

3. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Antes de adentrarmos na temática do Trabalho Infantil propriamente dita, é 

indispensável elucidar o conceito dessa prática, assim como alguns outros que o integram de 

maneira indissociável. 

Nesse sentido, uma das acepções que se liga, inegavelmente, à de Trabalho Infantil, é 

a de criança. Em consonância com as perspectivas adotadas pela Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança de 198914 e pela Convenção sobre a Proibição das Piores Formas 

de Trabalho Infantil, nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)15, o termo 

criança é designado a todo indivíduo que possui menos de 18 anos de idade. 

Os abarcados por esse conceito, por força do princípio 2 da Declaração dos Direitos da 

Criança de 195916, devem gozar de proteção social e devem ter seus desenvolvimentos físico, 

mental, moral, espiritual e social estimulados e exercidos sem restrição de liberdade ou 

dignidade. 

Feito tal esclarecimento, é mister realçar a importância do fator da idade no que diz 

respeito a um outro diploma internacional, qual seja a Convenção sobre a Idade Mínima de 

Admissão ao Emprego de nº 138, também elaborada pela OIT17. Desse modo, o referido 

documento estabelece, em suma, que 13 anos é a idade mínima para trabalhos leves, 15 para 

trabalhos comuns e 18 para trabalhos perigosos. 

                                                 
13 Idem. 
14  UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
15

 OIT. Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua 

Eliminação. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/518>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
16

 GDDC. Declaração dos Direitos da Criança. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-

internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
17

 OIT. Idade Mínima para Admissão. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/492>. Acesso em: 15 

mar. 2017 
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Em outros termos, a Convenção dispõe em seu artigo 3º: “A idade mínima de 

admissão a todo tipo de emprego ou trabalho, que, por sua natureza ou condições em que se 

realize, possa ser perigoso para a saúde, segurança ou moralidade dos menores, não deverá ser 

inferior a dezoito anos”.18 

Por consequência, o Trabalho Infantil é entendido como todo e qualquer trabalho 

capaz de prejudicar o bem-estar da criança ou, ainda, dificultar sua educação, 

desenvolvimento e vida futura. Essa interferência negativa no bem-estar da criança pode ser 

evidenciada das mais diversas maneiras, a exemplo da saúde mental ou física e aspectos 

morais e espirituais19. 

Essa multiplicidade de prejuízos ao bem-estar da criança é, por sua vez, um reflexo 

das diversas modalidades existentes de Trabalho Infantil. No entanto, é incontestável afirmar 

que, independentemente do tipo e do grau de impacto em suas vidas, todo Trabalho Infantil 

carrega consigo um peso negativo que não deveria ser transmitido para nenhuma infância. 

Ainda mantendo essa linha de raciocínio, convém expor o significado do termo 

condições análogas à escravidão. Sabe-se que o trabalho escravo se configura através de uma 

violação substancial dos Direitos Humanos, sobretudo a dignidade e a liberdade. Determinado 

indivíduo submetido a um regime de escravidão passa a ser totalmente “objetificado”, bem 

como alvo de condições subumanas de trabalho. 

A partir dos movimentos abolicionistas, diversos países foram coibindo essa prática 

em seus territórios e institucionalizando com leis essa proibição. No entanto, por mais 

desolador que possa parecer, ainda há pessoas sujeitas a esse tipo de situação e, uma vez que 

o termo escravidão caiu em desuso, essas pessoas passam a compor o grupo que sofre com 

condições análogas à escravidão. 

Isto é, está prejudicado por tais circunstâncias, basicamente, aquele indivíduo que 

realiza um trabalho forçado e em condições degradantes, tais como ínfima ou nenhuma 

remuneração, falta de garantia mínima de saúde, segurança, moradia, higiene e alimentação. 

Outras nomenclaturas se unem com o termo abordado e tentam expressar o mesmo 

significado, como é o caso de “escravidão moderna” ou “escravidão contemporânea”. 

Em suma, temos que trabalho infantil, como já mencionado, é qualquer tipo de labor 

que uma criança desenvolva e prejudique seu pleno desenvolvimento. É, porém, digno de nota 

                                                 
18 Ibidem. 
19 ILO. Child Labour Statistics. Disponível em: <http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--

en/index.htm>. Acesso em: 15 mar. 2017 
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que algumas modalidades de trabalho exercidas por crianças são amparadas pelas legislações 

e por isso não configuram como trabalho tnfantil, que este é ilegal e deve ser combatido. 

Doutra banda, trabalho escravo infantil é a subjugação de uma criança a condições análogas à 

escravidão.   

 

4. HISTÓRICO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNDO 

A história do trabalho é a história do próprio homem. Podem ser identificadas 

atividades de labor com intuito de sobrevivência desde os primórdios da reunião dos 

indivíduos em sociedade. As crianças, por sua vez, têm uma participação diferenciada nesse 

contexto. 

O conceito de trabalho infantil não é uno, conforme já fora exposto anteriormente, 

razão pela qual a compreensão histórica do trabalho infantil ao redor do globo deve partir de 

uma conceituação ampla da expressão citada anteriormente. O entendimento das diversas 

modalidades de trabalho infantil já praticadas no curso da história é importante para que este 

seja compreendido na atualidade e a própria evolução do combate a essa prática, visto que a 

proteção dada às crianças atualmente é bastante diferente do que ocorria em outros períodos 

históricos. 

De início, destaque-se que a origem, o desenvolvimento e a permanência do trabalho 

da criança e do adolescente têm relação direta com a exclusão social desses e de suas famílias. 

Assim, a inclusão prematura na atividade laboral está associada às classes excluídas das 

decisões políticas, da distribuição de renda e das manifestações culturais20. 

A sistemática de proteção conferida às crianças no mundo contemporâneo e a tutela de 

seus direitos hoje tidos como indisponíveis21 gera a impressão equivocada de que ao longo da 

História esse cuidado foi uma constante. Contudo, quando se estuda a realidade dessas 

pessoas em formação no curso do tempo, observam-se diversos relatos de que por longo lapso 

temporal os direitos das crianças foram tratados com descaso e elas foram subjugadas à lógica 

comercial22. No entanto, os infantes as crianças eram tratados como mercadoria barata e mão 

                                                 
20 “[...] dois tipos de infância: a dos filhos das famílias reais, dos nobres e da alta burguesia e a dos filhos dos 

escravos, dos camponeses e dos pequenos comerciantes. ” (SILVA, 2009, p. 33). 
21 VILELA, Lucas Souza. Princípios defendidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

<http://domtotal.com/direito/pagina/detalhe/29929/principios-defendidos-pelo-estatuto-da-crianca-e-do-

adolescente>. Acesso em: 11 mar. 2017. 
22 BARBOSA, Fernanda Pereira; PEREIRA, Maria Autelina. Evolução do trabalho infantil e sua proteção no 

âmbito mundial. Disponível em: <http://www.ambito-
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de obra a ser explorada, sem que houvesse qualquer atenção a ideia de Direitos Humanos23 ou 

uma preocupação com o desenvolvimento e formação desses indivíduos enquanto seres 

humanos. 

Considerando a necessidade de que sejam feitas remissões históricas ao trabalho 

infantil, é interessante que se reconheça a existência do trabalho desempenhado pelas crianças 

nas comunidades primitivas, nas quais ocorria uma divisão natural do trabalho em que elas 

ficavam responsáveis pelas plantações e colheitas, bem como pela limpeza e organização das 

moradias. Insta consignar que, nesse período histórico inexistia a concepção de que as 

crianças não deveriam trabalhar ou que isso influenciava negativamente na sua formação. A 

bem da verdade, entendia-se como natural que elas participassem conjuntamente com os 

adultos no labor diário24. 

Na antiguidade, crianças e adolescentes não eram sujeitos de direito, mas submissos à 

autoridade do pater soberano. É importante citar que o Código de Hamurabi, datado de mais 

de dois mil anos antes de Cristo, já possuía disposições com medidas de proteção do trabalho 

dos infantes, um indicativo de utilização da mão-de-obra infantil desde esses tempos remotos. 

Esse Código previa o ensinamento de ofícios a crianças, ou seja, esse labor infantil era tido 

como natural e não se questionava à época a existência desse25. 

No Egito Antigo, todos os cidadãos eram submetidos ao regime geral, devendo 

trabalhar. As crianças e adolescentes, sem distinção de nascimento ou fortuna, trabalhavam a 

partir do momento que tivessem relativo desenvolvimento físico. Nessa sociedade, havia uma 

obrigatoriedade imposta a todos de maneira irrestrita, desde que houvesse aptidão física para 

tal, sem qualquer diferenciação no critério etário26. 

Avançando bruscamente na história, tem-se que destacar a sociedade greco-romana 

pela influência que possui na sociedade ocidental até os dias atuais. Essa sociedade clássica 

tinha como um de seus principais pilares a escravidão, seja pela dominação dos povos ou por 

                                                                                                                                                         
juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12328>. Acesso em: 08 mar. 

2017. 
23 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 7ª ed. Brasília: Editora UNB, 1995, p. 353. 
24 ACIOLY FILHO, Antônio Carlos. Lineamentos históricos acerca do Trabalho Infantil no Brasil e no 

Mundo. Disponível em: <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/23372-23374-1-PB.pdf>. Acesso 

em: 08 mar. 2017. 
25  LIMA, Débora Arruda Queiroz. Retrospectiva histórica do Trabalho Infantil. Disponível em: 

<http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=1326>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
26 BARBOSA, Fernanda Pereira; PEREIRA, Maria Autelina. Evolução do trabalho infantil e sua proteção no 

âmbito mundial. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12328>. Acesso em: 08 mar. 

2017. 
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dívidas. Além disso, não havia distinção entre crianças e adultos, os quais eram obrigados a 

trabalhar independentemente da idade que possuíam.  

Ainda, nessas comunidades, haviam cidadãos livres que desenvolviam suas atividades 

de maneira autônoma, os quais eram denominados artesãos, e esses trabalhadores livres 

empregavam seus filhos como aprendizes ainda jovens para desenvolverem o ofício paterno e 

darem prosseguimento às ditas Corporações, as quais eram organizações de artesãos. Em 

Esparta, na Grécia Antiga, bem como para os filhos dos patrícios na Roma Antiga, houve uma 

educação voltada para a formação de guerreiros. Naquele, a partir dos sete anos de idade, o 

indivíduo recebia instrução física para se tornar um soldado27. 

Em seguida, na Idade Média, desenvolveram-se as Corporações de Ofício a partir do 

crescimento das comunas e do recrudescimento dos núcleos urbanos com uma reestruturação 

gradual do comércio na Europa. Nessa época, determinadas crianças submetiam-se ao 

contrato de aprendizagem com seus mestres pelo período necessário para se especializar no 

ofício, o qual poderia variar entre dois e doze anos a depender da complexidade do labor. De 

acordo com esse instrumento contratual firmado entre as duas partes já mencionadas, 

aprendizes e mestres, surgia para estes últimos o direito de custódia sobre os jovens e, em 

contrapartida, tinham a obrigação de fornecer-lhes alojamento, alimentação e, por óbvio, as 

habilidades necessárias ao desenvolvimento da atividade econômica. 

Já no campo, onde predominavam as relações de vassalagem, o servo e sua família 

eram presos à terra, trabalhando para o senhor feudal com o intuito de pagar o usufruto do 

solo28. Após a decadência do regime artesanal e o advento da Revolução Industrial no século 

XVIII, o trabalho infantil atinge um novo patamar, pois os proprietários das indústrias 

observaram que diversas vezes era mais interessante contratar uma criança para trabalhar em 

detrimento do adulto.  

Essa preferência pelas crianças advém da percepção de que o labor junto às máquinas 

era fácil de ser desempenhado, não exigia força muscular, e, ainda mais grave, os salários 

oferecidos a elas estava bem aquém daqueles pelos quais adultos eram remunerados e sua 

estrutura pequena tornava-se quase uma garantia de obediência passiva e docilidade29. 

                                                 
27 MORAES E SILVA, Sofia Vilela de. Trabalho Infantil: aspectos sociais, históricos e legais. Disponível em: 

<http://revista.seune.edu.br/index.php/op/article/viewFile/6/6>. Acesso em 07 mar. 2017. 
28  SILVA, Thamires Olimpia. Trabalho infantil no mundo. Disponível em: 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/trabalho-infantil-no-mundo.htm>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
29 BARBOSA, Fernanda Pereira; PEREIRA, Maria Autelina. Evolução do trabalho infantil e sua proteção no 

âmbito mundial. Disponível em: <http://www.ambito-
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Com a consolidação e estruturação do modo de produção capitalista, o mundo passou 

por mudanças sociais, econômicas e culturais. O trabalho, cuja maior finalidade era a 

produção de bens e serviços necessários à subsistência, transforma-se em fonte de lucro, 

sendo este a base de toda sociedade que passou a se formar desde então. 

Diante disso, depreende-se que o cenário da Revolução Industrial, cujos primeiros 

passos foram dados na Inglaterra, era o mais propenso para inserção do infante nas atividades 

laborais. Afinal, vivia-se uma busca enlouquecida pelo lucro, bem como a falta de 

regulamentação legal, aliada à corrente política do liberalismo clássico, que propagava a ideia 

de auto-regulamentação da economia. 

 

 

Figura 01: Crianças trabalhando durante a Revolução Industrial
30 

 

Nesse sentido, a imposição de longas jornadas diárias, o desempenho do trabalho em 

ambientes insalubres e perigosos, mostrava-se totalmente incompatível com as concepções 

contemporâneas de local adequado para o desenvolvimento da infância. Essa realidade foi 

uma das causas da elevada taxa de mortalidade infantil no período, além do enorme prejuízo 

                                                                                                                                                         
juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12328>. Acesso em: 08 mar. 

2017. 
30  ESCOLA, Britannica. Trabalho Infantil. Disponível em: 

<http://escola.britannica.com.br/assembly/184428/Meninos-trabalhando-em-uma-fabrica-de-fiacao-na-Georgia-

EUA>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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intelectual de tais crianças e adolescentes, uma vez que não lhes era fornecida educação 

escolar31. 

Em resposta a essa situação, a qual estavam sujeitas crianças e adolescentes, a 

preocupação legislativa com o tema rendeu os primeiros frutos em 1802, com o “Ato da 

Moral e da Saúde”32. Essa Lei foi a primeira a tratar sobre a proteção do trabalho na infância 

pós-Revolução Industrial e alçou alguns avanços, como a limitação da jornada de trabalho 

para 12 horas diárias e vedação do trabalho após as 21h e antes das 06h. 

Ainda na Inglaterra, 17 outras leis no mesmo sentido foram criadas até 1867. Menores 

de 9 anos foram proibidos de trabalhar em fábricas e menores de 16 tiveram seu labor em 

atividades algodoeiras limitadas a 12 horas diárias, em lei promulgada em 1819. O trabalho 

noturno dos infantes foi proibido em 1833, sob pressão da Comissão de Sadler33. 

Essa preocupação que surgiu na Inglaterra, pioneira também da Revolução, espalhou-

se pela França, a partir de 1813, e pela Alemanha, por volta de 1839. O primeiro país do 

mundo a expressar vedação constitucional do Trabalho Infantil, por sua vez, foi o México em 

1917. A primeira Conferência Internacional do Trabalho, Conferência de Berlim de 1890, 

demonstrou a latente preocupação internacional em coibir o trabalho infantil, especialmente 

no que tange à idade mínima. 

Entre 1914 e 1918, os países industrializados e, consequentemente, com maiores 

índices de Trabalho Infantil, foram palco da Primeira Grande Guerra Mundial, que abalou as 

estruturas sociais e econômicas. Em 1919, na Conferência da Paz, foi formada uma comissão 

responsável pela criação da Carta do Trabalho, cujas orientações serviram de base para que o 

Tratado de Versalhes fundasse a OIT34. 

Hoje, a OIT é uma das agências especializadas da ONU e objetiva reivindicar 

melhorias nas condições de trabalho no mundo, sendo a luta contra o trabalho infantil uma das 

                                                 
31 SOUZA, Ismael Francisco de. A exploração do trabalho de crianças na Revolução Industrial e no Brasil. 

Disponível em: < http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1561>. Acesso em: 11 mar. 2017. 
32  MARANHÃO, Ney; ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Milton. Análise da proteção internacional, 

infraconstitucional e constitucional do trabalho do menor na perspectiva da saúde, higiene e segurança no 

meio ambiente laboral. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/19871/analise-da-protecao-internacional-

infraconstitucional-e-constitucional-do-trabalho-do-menor-na-perspectiva-da-saude-higiene-e-seguranca-no-

meio-ambiente-laboral >. Acesso em: 07 mar. 2017. 
33 ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Bomtempo, 2010, p. 207. 
34 HISTÓRIA DA OIT. Disponível em: < http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria >. Acesso em: 06 

mar. 2017. 
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prioridades. Em 1922, inaugurou o IPEC – Programa Internacional para Eliminação do 

Trabalho Infantil35, mas edita convenções sobre o tema desde 1919. 

Dentre muitas convenções editadas pela OIT acerca da temática, a primeira convenção 

relevante para proteção do trabalhador infantil é a de nº. 05 que proibiu o trabalho de menores 

de 14 anos em indústrias36; seguida da Convenção nº 06 que vedou o trabalho noturno aos 

menores de 18 anos37. No entanto, no que se refere à idade mínima, a Convenção de nº 138 

trouxe um posicionamento unificado, constituindo-se como uma norma flexível, atenta aos 

diferentes níveis de desenvolvimento econômico dos países-membros da Organização38. 

Destaca-se, ainda, a Convenção de nº 182, que trata sobre as Piores Formas de 

Trabalho infantil, as quais devem ser eliminadas eficaz e imediatamente pelos países 

signatários39. 

O primeiro instrumento internacional de proteção às crianças e adolescentes foi a 

Declaração de Genebra dos Direitos da Criança de 1924. Esta, todavia, por não possuir força 

vinculativa, não logrou o reconhecimento esperado. Tal evolução começa a ser perceptível 

apenas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948. Esse 

documento tem um papel relevante ao tratar da Teoria da Proteção Integral da Criança, que 

possui os mesmos direitos dos adultos, além de tratamento especial dada sua condição de 

vulnerabilidade40. 

Desde a supracitada Declaração de Genebra dos Direitos da Criança de 1924, insertou-

se na discussão dos Direitos Humanos no âmbito internacional, a necessidade de que as 

crianças recebessem proteção especial, sendo corresponsáveis a família, a sociedade e o 

Estado, considerando a condição de ser humano em desenvolvimento. Tal posição dos entes 

corresponsáveis pela salvaguarda dos direitos da criança e pela assistência multifacetária 

destes é defendida à luz da doutrina (ou Teoria) da Proteção Integral. Quando se aborda a 

temática de Direitos Humanos como algo inerente a própria condição de ser humano é 

                                                 
35 SITE NACIONAL DO IPEC. Disponível em: < http://www.oit.org.br/sites/all/ipec/apresentacao.php>. Acesso 

em: 07 mar. 2017. 
36 CONVENÇÃO N.º 05 DA OIT – Idade Mínima de Admissão nos Trabalhos Industriais. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/node/395>. Acesso em: 07 mar. 2017. 
37  CONVENÇÃO N.º 06 DA OIT – Trabalho Noturno dos Menores na Indústria. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/node/396>. Acesso em: 07 mar. 2017. 
38  CONVENÇÃO N.º 138 DA OIT – Idade Mínima para Admissão. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/node/492>. Acesso em: 07 mar. 2017. 
39 CONVENÇÃO N.º 182 DA OIT – Convenção sobre proibição das piores formas de Trabalho Infantil e Ação 

Imediata para sua Eliminação. Disponível em: < http://www.oitbrasil.org.br/node/518>. Acesso em: 07 mar. 

2017. 
40  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf >. Acesso em: 08 mar. 2017. 
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imprescindível que se resguarde a tutela específica para as crianças pela sua condição de 

vulnerabilidade e pelo seu estágio de formação que exige maiores cuidados para que não haja 

prejuízos na formação desses indivíduos, razão por que detém absoluta prioridade na 

salvaguarda de seus direitos . 

Essa teoria alcança seu auge com a aprovação da Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança em 1989. Desenvolvida pelo UNICEF no âmbito da AGNU, foi 

ratificada por 192 países, transformando-se no instrumento normativo de Direito 

Internacional de Direitos Humanos mais aceito na história da humanidade, conforme 

fora aludido anteriormente. A Convenção tem grande relevância, uma vez que se preocupa em 

conceituar a infância, dispor sobre a idade mínima para os diversos tipos de trabalho, bem 

como explicitar direitos e garantias que o Estado e a sociedade devem prestar aos seus 

infantes, para garantir-lhes vida digna e desenvolvimento pleno41. 

Percebe-se, portanto, que o Trabalho Infantil, ao longo da história, apresenta dois 

marcos: a Revolução Industrial e a normatização internacional. O primeiro, pode ser 

entendido como o conjunto de condições sociais e econômicas que expandiu a utilização da 

mão-de-obra de crianças e adolescentes; o segundo, por sua vez, apresenta-se como a reunião 

de esforços a nível global para que a saúde, a integridade e o pleno desenvolvimento da 

infância fossem promovidos e respeitados. 

 

5. UMA VISÃO PANORÂMICA DO TRABALHO INFANTIL NA 

ATUALIDADE 

5.1 A incidência do Trabalho Infantil ao redor do globo 

De início, cumpre anotar que a incidência do trabalho infantil, nos dias de hoje, é 

predominante nos países asiáticos e africanos, bem como encontra expressivo número em 

países latino-americanos. Contudo, países tidos por desenvolvidos, como será visto mais a 

frente, também são assolados por esse terrível problema. Desse modo, percebe-se que o 

Trabalho Infantil é um problema de cunho mundial42, e, como tal, deve ser combatido em 

todas as partes do globo. 

                                                 
41  CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. Disponível em: 

<https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2017. 
42 OPERA MUNDI. Crianças sem brinquedos na rica Europa. 2014. Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/criancas-sem-brinquedos-na-rica-europa/03072014/>. Acesso em: 

20 fev. 2017. 
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Assim sendo, o mais recente mapa da empresa britânica Maplecroft43, do ano de 2014, 

classifica países de acordo com o seu risco de incidência do Trabalho Infantil, apontando, em 

consonância com o exposto, as regiões asiáticas, africanas e latino-americanas como zonas de 

risco alto e extremo: 

 

Figura 02 – Mapa do Trabalho Infantil44 

 

5.2 Reflexões sobre as principais causas que favorecem o Trabalho Infantil 

nos países em desenvolvimento 

Explanado isto, é primordial entender as razões as quais levam essas regiões do globo 

a concentrarem os maiores índices de exploração do trabalho infantil. Nesse sentido, não é 

tarefa difícil identificar os fatos geradores para a ocorrência de tantas crianças trabalhadoras. 

A presença da pobreza, vulnerabilidade social45 e precarização das relações de trabalho, em se 

tratando de Ásia, África e América Latina, formam a tríade da problemática. Assim, mostra-

se pertinente uma reflexão mais profunda sobre o tema. 

                                                 
43 Empresa de consultoria estratégica de riscos globais. 
44

 VERISK MAPLECROFT. Child Labour Index 2014. 2014. 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: 27 fev. 2017. 
45

  O conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, 

pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. 
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5.2.1 Pobreza e vulnerabilidade social 

É certo que não há nada de novo em se discutir a pobreza que atinge os continentes 

asiático, africano e o latino-americano. Contudo, ter um entendimento adequado e um olhar 

crítico sobre esse fator é essencial. Isso porque, é comum os meios midiáticos reproduzirem 

que, em virtude da pobreza, as crianças e adolescentes são levados a evadir o ambiente 

escolar e, prematuramente, começar a contribuir com a renda familiar. Entretanto, essa é uma 

perspectiva reducionista acerca do fator sob análise, o qual, com efeito, não é de tão grande 

simplicidade.  

É preciso se compreender, primordialmente, que o trabalho infantil, por si só, é um 

aparelho reprodutor da pobreza46. Diz-se isso pois, uma vez que uma família em situação de 

pobreza decide por inserir seus filhos em um trabalho precoce, essas crianças e adolescentes 

não terão a oportunidade de prosseguir com uma adequada educação e, assim, se contentarão 

com trabalhos precários, com baixa remuneração, de modo a ceifar a possibilidade de um 

futuro promissor ocasionado pela qualificação da educação. 

Nesse cenário, registre-se que os continentes Ásia, África e América Latina, como é 

cediço, concentram a maior parte da população mundial que vive em condições de pobreza. 

De acordo com o relatório do Banco Mundial 47  do ano de 2015, o aumento rápido da 

população nos últimos anos gerou um aumento global no número da pobreza extrema48. 

Assim, a Instituição estima que em 2015, cerca de 347 milhões de pessoas vivem na África 

nessa condição. 

Para elucidar a gravidade da situação, o Banco Mundial elaborou o gráfico abaixo, 

apontando os maiores países africanos e a respectiva porcentagem da população vivendo em 

extrema pobreza, de forma comparativa, entre os anos de 1992 a 2012. Percebe-se, assim, 

singelas melhorias, mas evidencia-se a dificuldade em combater o referido problema. Senão, 

vejamos: 

                                                 
46

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ (Paraná). Equidade para a infância: pobreza e trabalho infantil. 

2010. Disponível em: 

<http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1419#nota5>. Acesso em: 27 fev. 

2017. 
47

 O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos para países em 

desenvolvimento em programas de capital. 
48

 THE WORLD BANK. África Ganha em Saúde e Educação, mas o Número de Pobres continua a 

Crescer. 2015. Disponível em: <http://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2015/10/16/africa-gains-in-

health-education-but-numbers-of-poor-grow>. Acesso em: 27 fev. 2017. 
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Figura 03 – Pobreza extrema na África49 

 

Em se tratando da Ásia, tal continente se caracteriza por ser o mais populoso do 

mundo, bem como, por apresentar graves desigualdades sociais. Segundo um estudo realizado 

pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento de Islambad50, no Paquistão, nos últimos anos 

registraram-se alguns progressos nas condições de vida dos asiáticos, mas, esses não tiveram 

o condão de retirar o sul da Ásia da sua condição de uma das regiões mais pobres do mundo.  

No mesmo rumo, um estudo realizado pelo Barco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD)51 aponta que a pobreza na Ásia vem diminuindo, no entanto, em 

contrapartida, as desigualdades sociais se intensificam, uma vez que as áreas urbanas vêm se 

modernizando, situação que não acontece com as áreas rurais. Ademais, o Relatório Global 

sobre o Índice da Fome de 2012, realizado pelo Instituto de Política de Investigação 

                                                 
49

 ORGANIZAÇÃO MISES BRASIL. Pobreza extrema ao redor do mundo despencou na medida em que a 

economia de mercado se expandiu. 2015. Disponível em: <http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2236>. 

Acesso em: 27 fev. 2017. 
50

CASTRO, Laura (Comp.). Pobreza na Ásia. 2015. Disponível em: 

<http://asiaemais.blogspot.com.br/2015/09/pobreza-na-asia.html>. Acesso em: 27 fev. 2017. 
51 Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento. 
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Alimentar (IPIA)52, aponta que o índice da fome no sul da Ásia é o mais preocupante do 

globo53. 

Nesse sentido, o Banco Mundial também dispõe de um gráfico que elucida a grave 

situação da pobreza no sul e sudeste asiático, de forma que podem ser encontradas taxas de 

pobreza extrema que ultrapassam 40%: 

 

Figura 04 – Pobreza extrema na Ásia54 

 

No que tange à América Latina, a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPRAL), estima que a pobreza vem crescendo nos últimos anos na região, atingindo 

cerca de 175 milhões de indivíduos no ano de 201555. Acrescenta, ainda, que 75 milhões se 

encontram em situação de miséria. No mais, de acordo com a comissão, o trabalho digno é a 

melhor saída para essa situação de pobreza que assola os países latino-americanos. 

                                                 
52  Instituto que visa fornecer soluções políticas para a redução da pobreza e da fome nos países em 

desenvolvimento. 
53

 ORGANIZAÇÃO VERMELHO. Nível de pobreza no sul da Ásia e centro da África é preocupante. 2012. 

Disponível em: <http://www.vermelho.org.br/noticia/196812-1>. Acesso em: 27 fev. 2017. 
54

 ORGANIZAÇÃO MISES BRASIL. Pobreza extrema ao redor do mundo despencou na medida em que a 

economia de mercado se expandiu. 2015. Disponível em: <http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2236>. 

Acesso em: 27 fev. 2017. 
55

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. EPAL: Pobreza teria aumentado na América 

Latina, atingindo 175 milhões de pessoas em 2015. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/cepal-

pobreza-teria-aumentado-na-america-latina-atingindo-175-milhoes-de-pessoas-em-2015/>. Acesso em: 27 fev. 

2017. 
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Pelo exposto, ao se realizar uma comparação entre os dados apresentados, 

relacionando-se assim a concentração da pobreza no globo e as regiões que mais sofrem com 

a prática do Trabalho Infantil, percebe-se que há uma correlação direta entre eles, ou seja, 

onde a pobreza é mais latente, é também onde o Trabalho Infantil encontra expressivos 

números. Assim, é possível concluir que, de fato, a pobreza figura-se como uma das 

principais causas do Trabalho Infantil, não sendo, entretanto, a única. 

 

5.2.2 Precarização das relações de trabalho 

Por oportuno, a precarização das relações de trabalho somada à baixa escolaridade 

também se revelam como fatores poderosos para favorecer a incidência do Trabalho Infantil 

nos dias atuais. Trata-se de uma situação que tem como causa a qualificação da mão de obra 

trabalhista56. 

 Assim, constata-se que nos países onde não é exigida uma formação avançada do 

trabalhador, com pouca ou nula exigência técnico-profissional, as famílias acabam não 

priorizando a educação dos seus filhos. Comportam-se, dessa forma, por descrença em um 

retorno profissional que faça valer os anos de estudo em detrimento do início precoce nas 

relações de trabalho, que, por sua vez, geram renda, contribuindo assim para o sustento de 

famílias que vivem muitas vezes em extrema pobreza. 

 Em outra perspectiva, há de se notar que nos países em que se exige uma mão de obra 

especializada e qualificada, as famílias, por consequência, acreditam no retorno que a 

educação é capaz de proporcionar. Como reflexo dessa situação, tem-se que a educação passa 

a ser tratada como prioridade, o que, é certo, resulta no retardo no início da caminhada 

trabalhista.57 

Nessa senda, para melhor entender a relação entre o grau de escolarização e o trabalho 

infantil, cita-se o caso do crescimento da tecnologia da informação na Índia. Assim, na década 

de 90, à vista do rápido crescimento da tecnologia da informação, houve o consequente 

aumento na demanda por trabalhadores qualificados, requerendo-se, inclusive, que esses 

dominassem o idioma inglês. Tal situação gerou um impacto bastante significante. De acordo 

                                                 
56

 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Relatório mundial sobre trabalho infantil. 

2015. Disponível em: <http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26977 >. Acesso 

em: 20 fev. 2017. 
57 Ibidem. 
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com um estudo de caso relatado pela OIT, durante o período de 1995 à 200358, observou-se 

que os distritos em que a presença das empresas foi mais marcante, as matrículas das escolas 

cresceram consideravelmente.  

Contudo, é necessário esclarecer que a expansão de um determinado segmento da 

indústria e a consequente demanda por trabalhadores nem sempre pode ser um fator positivo. 

Como explanado acima, a vantagem oferecida por tal situação se refere às oportunidades de 

emprego que exigem uma qualificação da mão de obra trabalhista. Por isso, caso uma 

indústria se instale em um país considerado subdesenvolvido e as oportunidades de emprego 

ofertadas sejam demasiadamente precárias, a educação local não será fomentada, pois não 

será exigida uma formação qualificada dos trabalhadores. 

Em consonância a isso, têm-se o caso da expansão da indústria manufaturada no 

México. Nesse sentido, nas décadas de 80 e 90, as novas oportunidades de trabalho surgidas 

em tal período, em decorrência da expansão das indústrias citadas, eram predominantemente 

de baixa qualificação. Assim, um estudo de caso relatado pela OIT59, concluiu que durante 

esse período de abertura das fábricas, as crianças ficaram menos tempo na escola. Com efeito, 

o resultado mais importante desse estudo se refere ao fato de que expansões em oportunidades 

de trabalho pouco qualificadas tendem a diminuir o nível de escolaridade. 

Por tais motivos, é simples chegar à conclusão de que um dos caminhos para o 

combate ao Trabalho Infantil na atualidade é justamente uma melhoria nas condições de 

trabalho em países tidos como subdesenvolvidos, de forma que se busque uma mão de obra 

qualificada e não precária, como ocorre nos dias de hoje. Assim, havendo essa procura, a 

educação nessas localidades seria impulsionada, de forma que se tornaria mais forte uma 

cultura da escolarização60, no sentido de que as famílias a considerem como uma prioridade. 

Assim, cumpre mencionar que a OIT propõe uma coerente resposta política para o 

Trabalho Infantil e a falta de oportunidades de trabalho decentes para a juventude61 . É 

proposto que se deve retirar as crianças do trabalho e colocá-las nas salas de aula, de modo 

que essas passem da infância para a adolescência dedicadas a dominar conhecimentos e 

competências básicas para a aprendizagem e vida prática. Destarte, o que se visa é facilitar a 

transição da escola para o ambiente de trabalho no momento adequado, de maneira a se ter 

                                                 
58

 Ibidem 
59 Ibidem 
60 É a ação de frequentar o ensino escolar, ser alvo de algum tipo de aprendizagem. 
61  Op. Cit. Relatório mundial sobre trabalho infantil. 2015. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26977 >. Acesso em: 20 fev. 2017. 
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jovens bem-sucedidos no mercado de trabalho que, futuramente, irão incentivar seus filhos a 

confiar no poder da educação. 

 

5.3 O Trabalho Infantil nos países desenvolvidos  

Inicialmente, difícil não é escutar que o Trabalho Infantil é um problema típico de 

países de terceiro mundo, vindo, inclusive, a se afirmar que esse não passa de um mero 

reflexo do dito subdesenvolvimento62. Aliás, chega a ser comum ouvir que se trata de um 

“mal necessário” para as economias em desenvolvimento, crendo-se, absurdamente, que a 

exploração desse tipo de trabalho foi o que permitiu, em parte, que as principais economias do 

mundo se fortalecessem63.  

No entanto, à vista do que fora explicado na introdução a esse capítulo, não faz sentido 

negligenciar que se trata, na verdade, de um problema que assola todas as regiões do globo, 

donde se pode extrair, logicamente, estarem inclusos os países classificados como 

desenvolvidos64. Ocorre que, como nos países anteriormente vistos o grau de ocorrência é 

muito superior, as atenções, tanto para pesquisas por parte de Organizações Não-

Governamentais (ONG’s) relacionadas ao tema, assim como pela própria mídia, acabam 

sendo voltadas para eles, o que reflete num problema para uma conscientização efetiva acerca 

da dimensão dessa triste realidade. 

Nessa linha de raciocínio, constata-se que numa análise quantitativa das regiões cujo o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é mais baixo, revela-se uma maior incidência do 

Trabalho Infantil. Todavia, de acordo com Patrick Quinn65, "dos 168 milhões de crianças no 

Trabalho Infantil, 12 milhões estão em países de renda média ou alta"66, número esse que não 

é nem de longe desprezível.  

                                                 
62  CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. A luta pela erradicação do trabalho infantil. 2013. 

Disponível em: <http://www.cut.org.br/artigos/a-luta-pela-erradicacao-do-trabalho-e6e9/>. Acesso em: 05 mar. 

2017. 
63 THE GUARDIAN. Five myths about child labour. 2015. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jun/12/five-myths-about-child-labour-world-

day-against>. Acesso em: 05 mar. 2017. 
64  HUMANIUM. Travail des Enfants: Le travail des enfants dans le monde. 2010. Disponível em: 

<http://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants/>. Acesso em:  7 mar. 2017. 
65 Especialista em Trabalho Infantil da OIT. 
66 “Embora claramente o problema seja mais grave em países de baixa renda, não é exclusivamente um problema 

para essas áreas. As estatísticas são mais difíceis de se encontrar porque não há a mesma ênfase no Trabalho 

Infantilem países de alto rendimento, mas há várias incidências na Europa e nos EUA onde as crianças estão 

trabalhando em trabalhos perigosos, particularmente as crianças de 15 a 17 anos.” (nossa tradução). THE 

GUARDIAN. Five myths about child labour. 2015. Disponível em: < https://www.theguardian.com/global-

development/datablog/2015/jun/12/five-myths-about-child-labour-world-day-against>. Acesso em: 05 mar. 

2017. 

http://www.cut.org.br/artigos/a-luta-pela-erradicacao-do-trabalho-e6e9/
https://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jun/12/five-myths-about-child-labour-world-day-against
https://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jun/12/five-myths-about-child-labour-world-day-against
http://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants/


34 

 

 

Entretanto, a fim de se alcançar uma boa compreensão acerca da globalidade do tema, 

necessário de faz entender (antecipando assunto que será melhor debatido mais à frente nessa 

obra) que não existe um único modo de se enxergar o Trabalho Infantil. Isso é, em que pese a 

visão clichê desse tipo de trabalho, nas quais notam-se crianças trabalhando em campos ou 

indústrias, leve-nos a pensar que esse somente se configura nessas condições, é preciso que 

tenhamos essa visão desmistificada. Diz-se isso pois, esse terrível problema tende a se 

manifestar de diversas maneiras na atualidade, o que varia, inclusive, ao redor do globo. 

Com efeito, é certo que, como visto, esse estereótipo pode satisfazer, 

majoritariamente, àquele trabalho que se enquadra na hipótese do tópico anterior, dos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Contudo, quando se trata dos países 

desenvolvidos, a situação não é exatamente igual. Isso porque, por mais que haja o típico 

Trabalho Infantil agrícola e industrial, que são consideráveis, nesses países se observa, 

predominantemente, explorações realizadas no ambiente familiar, por tempo limitado e, 

muitas vezes, concomitante à atividade escolar67. 

Primeiramente, no que se refere àquele trabalho doméstico, cuja Convenção nº 189 da 

OIT define como “trabalho realizado em ou para uma casa ou casas”68, é importante salientar 

que essa é uma das principais manifestações do Trabalho Infantil nos países desenvolvidos, 

sendo, inclusive, um dos mais difíceis de identificar. Afirma-se isso pois, por se tratar de um 

trabalho que ocorre às portas fechadas acaba que é muito complicado perceber e estudar a sua 

ocorrência para que se possa criar uma consciência global e esse possa ser combatido69. 

Pois bem. A título exemplificativo da sua significativa incidência nos países em 

questão, basta fazer um pequeno esforço e se recordar da frequência infinita com a qual se 

observa em filmes, seriados e vídeos, por exemplo, crianças trabalhando nas casas de 

vizinhos, muitas vezes aparando a grama ou prestando serviços de limpeza para ganhar um 

                                                 
67 “O trabalho agrícola pode atingir proporções graves no quadro das grandes explorações de algodão, café, sisal 

ou chá. Estudos realizados no Brasil, Quénia e México revelam que, entre 25% a 30% da força de trabalho 

utilizada nestas grandes explorações pertence a menores de 15 anos (OIT “Um desenvolvimento agrícola 

sustentável numa economia mundializada”, Genève 2000). Pelo contrário, em muitos países desenvolvidos ou 

em transição, o trabalho agrícola pode ter lugar no quadro de explorações familiares, durante certos períodos de 

tempo, em paralelo com a actividade escolar.” PESTANA, Catalina. Janus 2003. Trabalho Infantil: o 

fenómeno no mundo. 2003. Disponível em: <http://www.janusonline.pt/arquivo/2003/2003_1_4_5.html#1>. 

Acesso em 06 mar. 2017. 
68  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção e Recomendação sobre 

Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos. 2011. Disponível em: 

<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/trabalho_domestico_nota_5_565_739.pdf>. Acesso 

em: 8 mar. 2017. 
69 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Não ao Trabalho Infantil doméstico. 2013. 

Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/nao-ao-trabalho-infantil-domestico>. Acesso em: 8 mar. 

2017. 

http://www.janusonline.pt/arquivo/2003/2003_1_4_5.html#1
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/trabalho_domestico_nota_5_565_739.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/content/nao-ao-trabalho-infantil-domestico
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dinheiro extra. Da mesma forma, na França, não é difícil verificar o trabalho desses enquanto 

babás nas quarta-feiras, dia em que não se tem aula nas escolas, justificando o exponencial 

aumento da busca dos pais por esse serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Exemplo de Trabalho Infantil Doméstico70 

 

Outrossim, existem também formas de Trabalho Infantil ainda mais veladas, as quais 

chegam a ser praticamente imperceptíveis. Nesse sentido, pode-se mencionar a participação 

de crianças em programas de TV, em concursos de beleza, em filmes como atores ou 

enquanto cantores e tantas outras formas que, claramente, acabam por desviar o seu foco de 

viver e curtir a sua infância, como será esmiuçado linhas abaixo. 

Por outro lado, nos termos da ONG Humanium 71 , na Europa, por exemplo, é 

relativamente comum, considerando as formas do labor infantil, que se encontre uma 

exploração de maneira menos velada, como o trabalho infantil sexual sem embargo dessa 

forma exploratória ser utilizada por outros segmentos à vista do seu preço reduzido72. Bem 

por isso, não raro vê-se alguma notícia de repercussão internacional envolvendo o tráfico de 

crianças para países “ricos” a fim de explorar essa forma de trabalho totalmente abominável73. 

Ainda, nada obstante o que fora acima demonstrado, não se pode deixar de lado que os 

países desenvolvidos não fogem à ocorrência da forma de Trabalho Infantil mais comum no 

mundo, qual seja a exploração agrícola. Nesse sentido, estima-se que o número de infantes 

                                                 
70 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Crianças Invisíveis: O enfoque da imprensa 

sobre o Trabalho Infantil Doméstico e outras formas de exploração. Disponível em: 

<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/criancas_invisiveis_332.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2017. 
71

A Humanium é uma ONG dedicada a por fim na violação dos direitos das crianças ao redor do mundo.  
72 HUMANIUM. Travail des Enfants: Le travail des enfants dans le monde. 2010. Disponível em: 

<http://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants/>. Acesso em:  7 mar. 2017. 
73 UNICEF. Violência Sexual: um fenômeno complexo. P. 59. Diponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf. Acesso em: 11 mar. 2017. 

http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/criancas_invisiveis_332.pdf
http://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants/
https://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_03.pdf
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trabalhando em fazendas nos Estados Unidos atinja 500.000 mil74, sendo que desses muitos 

vêm de grupos minoritários, particularmente de famílias de imigrantes latino-americanos. 

 

Figura 06 – Exploração de trabalho rural infantil75 

 

Portanto, há de se entender que o Trabalho Infantil incide sobre países desenvolvidos, 

assim como naqueles que ainda estão em desenvolvimento, envolvendo a mais variada gama 

de formas de exploração, que vai desde trabalhos domésticos sazonais ao abuso em campos 

agrícolas e industriais. 

 

5.4 Apontamentos sobre as políticas de combate na atualidade 

De acordo com a obra “Trabalho Infantil: Educação, progressos e desafios”, elaborada 

pela OIT, os ativistas contra o Trabalho Infantil encontraram forte oposição no século XIX, 

pois à época persistiam interesses políticos e econômicos que endossavam o trabalho 

realizado por crianças76. Felizmente, com o sucesso dos ativistas e dos seus imensuráveis 

esforços em demonstrar a crueldade dos trabalhos desempenhados por infantes, a sociedade 

passou a se mobilizar de forma a tomar medidas que coibissem as referidas práticas. 

                                                 
74  NATIONAL FARM WORKER MINISTRY. Child in fields.Disponível em: <http://nfwm.org/education-

center/farm-worker-issues/children-in-the-fields/>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
75 OIT. Crianças Invisíveis: O enfoque da imprensa sobre o Trabalho Infantil Doméstico e outras formas de 

exploração. Disponível em: 

<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/criancas_invisiveis_332.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2017. 
76

 OIT. Trabalho Infantil: progressos, desafios e futuras direções. 2015. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26435 >. Acesso em: 27 fev. 2017. 

http://nfwm.org/education-center/farm-worker-issues/children-in-the-fields/
http://nfwm.org/education-center/farm-worker-issues/children-in-the-fields/
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/criancas_invisiveis_332.pdf
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Apesar disto, a publicação mencionada demonstra que, nos dias de hoje, o Trabalho 

Infantil não é amplamente discutido da forma que merece. Isso porque há de se verificar a 

existência de uma dificuldade em se colocar esse tema como pauta principal das agendas do 

governo, resultando, assim, em campanhas consideradas como “fracas” ao redor do globo. 

Acrescenta-se, ainda, que, por mais nefasto que seja o Trabalho Infantil, essa matéria acaba 

sendo desvalorizada quando colocada em xeque com outras temáticas igualmente de grande 

pertinência, como a saúde mundial77. 

Nessa senda, o trabalho propõe que sejam enfatizadas, de forma coerente, 

determinadas políticas públicas nas áreas em que essa realidade se mostra mais alarmante. 

Dentre essas, convém fazer menção às que prezem pela ratificação e implementação das 

convenções internacionais acerca do Trabalho Infantil; que se assegure a coerência das 

políticas através da harmonização e aplicação da idade mínima de trabalho e escolaridade 

obrigatória; reforço no recolhimento de dados através de laços firmados entre as políticas 

nacionais e ministérios da educação e do trabalho; combate à discriminação na educação, 

particularmente contra os grupos marginalizados; melhoria na oferta e condições dos 

professores como parte dos esforços para a melhoria da educação; aumento nos níveis de 

financiamento na esfera mundial para a educação básica, dentre outros. 

Ademais, é de suma importância que se faça referência à irrefutável posição 

determinante dos professores, à medida que esses exercem papéis de eixos de combate ao 

Trabalho Infantil. Assim, têm-se o caso do estudo conduzido pelo UNICEF, intitulado por 

“professores e crianças marginalizadas”, o qual concluiu que a maior parte dos professores 

qualificados estão desproporcionalmente localizados nas escolas das crianças mais ricas78. 

Outrossim, regiões que concentram desigualdades socioeconômicas concentram também 

desigualdade na distribuição dos professores.  

Nesse sentido, é comentado que os sindicatos de professores podem exercer forte 

pressão para combater a desigualdade e o Trabalho Infantil. Cita-se, assim, a “Campanha 

Mundial pela educação” e o “Dia Mundial da OIT contra o Trabalho Infantil”, em que a 

Educação Internacional (IE) tem sido proeminente, desenvolvendo guias de boas práticas para 

ajudar sindicatos de professores no combate ao Trabalho Infantil.79 

 

                                                 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79  OIT. Trabalho Infantil: progressos, desafios e futuras direções. 2015. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26435 >. Acesso em: 27 fev. 2017. 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26435
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6. MODALIDADES DE TRABALHO INFANTIL E TRABALHO 

ESCRAVO INFANTIL 

Desde o início dos anos 2000, o número de crianças envolvidas com Trabalho Infantil, 

no âmbito internacional, teve uma considerável redução de um terço, conforme dados da 

OIT80 obtidos em 2012. Porém, ainda há um grande caminho a percorrer, visto que 168 

milhões de crianças ainda permanecem em diversas modalidades de Trabalho Infantil pelo 

mundo. Dentre esses, 85 milhões estão sob condições de labor perigoso e inseguro.  

A Convenção nº 182 da OIT81 especifica as Piores Formas de Trabalho Infantil para 

que as nações possam pensar em medidas mais apropriadas para coibir, erradicar e 

ressocializar as crianças vítimas desses casos. Sendo elas:   

 

Artigo 3º 

Para os fins desta Convenção, a expressão as piores formas deTrabalho 

Infantil compreende: 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como 

venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado 

ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças 

para serem utilizadas em conflitos armados; 

b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção 

de pornografia ou atuações pornográficas; 

c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, 

particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme 

definidos nos tratados internacionais pertinentes; 

d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são 

executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da 

criança. 

 

Todavia, um terço das crianças do mundo habitam em nações que não ratificaram 

importantes acordos internacionais, como a já mencionada Convenção nº 182, da OIT, sobre 

as Piores Formas de Trabalho Infantil e a Convenção nº 138 sobre a Idade Mínima82 da 

                                                 
80

International Labour Office. Child Labour: Facts and Figures. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm>. Acesso em: 16 fev. 2017.  
81

 OIT. Convenção nº 182. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/518>. Acesso em: 2 mar. 2017. 
82

OIT. Trabalho Infantil. Disponível em: 

<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/doc/fact_sheet_2010c_193.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2017.  

http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm
http://www.oitbrasil.org.br/node/518
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/doc/fact_sheet_2010c_193.pdf
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mesma Organização. Tornando-se, assim, mais um entrave para o combate do Trabalho 

Infantil. 

Figura 07 – Criança trabalhando em maquinário industrial83 

 

6.1 Trabalho Infantil Artístico 

Uma sociedade globalizada e consumidora assídua de programas de entretenimento 

gera novas problemáticas que merecem a devida cautela e, principalmente, regulamentação 

apropriada. Apesar de não compor o rol das piores formas de Trabalho Infantil da Convenção 

nº 182, o trabalho de crianças e adolescentes em filmes, campanhas publicitárias, séries, 

reality shows, entre outros, tornou-se parte da realidade do século XXI.  

Nessa linha, é válido salientar que muitas vezes a participação dos infantes é 

incentivada pelos próprios familiares que veem esse trabalho como uma forma de ganhar 

dinheiro e negligenciam, em certos casos, a própria infância do seu filho. Foi o que ocorreu 

com o intérprete-mirim da franquia Esqueceram de Mim (1990/1992), Macaulay Culkin. O 

ator viu, ainda em sua pré-adolescência, seus pais brigarem pela administração da sua fortuna 

que era avaliada, na época, por volta de 30 milhões de dólares. Por essa razão, com apenas 15 

                                                 
83

INDIAN, The Logical. So What You Can Do As An Individual To Stop Child Labour Around You? 

Disponível em: <https://thelogicalindian.com/story-feed/exclusive/stop-child-labour-around-you/>. Acesso em: 

17 mar. 2017. 
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anos de idade, entrou com uma ação judicial que visava impedir a gestão do seu dinheiro por 

seus ascendentes84.  

 Por conseguinte, em se tratar de um tipo de trabalho em que há a obtenção de 

fama e dinheiro, em diversas situações, passam desapercebidas as grandes consequências que 

essa modalidade pode implicar no desenvolvimento moral, educacional, social e psicológico 

dos infantes. Bem como, esse reconhecimento é comumente tratado com naturalidade pelos 

pais que associam o labor ao sucesso profissional. Neste diapasão, torna-se imprescindível 

que essa modalidade seja melhor debatida pelo terceiro setor e pela comunidade internacional, 

visando garantir a integridade da infância dos “famosos-mirins”. 

 Destarte, a exposição social demasiada, a pressão midiática, a interferência na 

vida particular e a retirada do convívio com outras crianças da mesma faixa etária são alguns 

dos fatores que acarretam na aceleração da maturidade de forma tão exacerbada. Aliado a 

isso,  sabe-se que o Trabalho Infantil Artístico pode afetar de forma direta ou indireta na vida 

escolar das crianças. Ou seja, quando a criança falta a escola há uma interferência direta, mas 

quando o seu rendimento cai, muitas vezes provocado pela própria exaustão do labor, ocorre 

uma interferência indireta do trabalho.  

 Faz-se imperioso mencionar um dos casos mais notórios de como o Trabalho 

Infantil sob os holofotes pode influenciar negativamente todo o desenvolvimento de um ser 

humano: o da atriz Mara Wilson. A intérprete mirim que participou de “Uma Babá Quase 

Perfeita” (1993), aos seis anos de idade, e de Matilda (1996), aos nove, relatou em sua 

autobiografia “Where am I now?” (2016)  que foi diagnosticada, ainda na pré adolescência, 

com ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e depressão, devido à imposição de 

um ambiente e circunstâncias impróprias para uma criança85. 

 

"Vou dizer como me senti quando achei um site com fotos (falsas) minhas 

nua aos 12 anos. Vou dizer que eu conheci os dois lados desse 'ser fofinha', 

e, nos dois casos (como atriz mirim e em sites de pornografia), isso só fez 

com que minha vida fosse miserável", afirma. 

[...] 

                                                 
84 E! Online. Madrasta e Pai de Macaulay Culkin quebram silencio e falam sobre a saúde do ator. 

Disponível em: <http://br.eonline.com/enews/madrasta-e-pai-de-macaulay-culkin-quebram-o-sil-ecirc-ncio-e-

falam-sobre-a-saade-do-ator/> Acesso em 15 de maio de 2017. 
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Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/2016/09/27/mara-wilson-entrevista_n_12218902.html> Acesso 

em 15 de maio de 2017.  
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“Então, a próxima vez que alguém escondido atrás de um apelido online 

decidir me dizer o que eu devo fazer para ficar mais bonita, vou propor um 

encontro cara a cara. E vou contar o que é passar pela puberdade diante 

dos olhos do público, pouco depois de perder sua mãe para o câncer”.86 

 

Figura 08 e 09 - Macaulay Culkin aposentado e Mara Wilson no cartaz de “Matilda”87. 

 

6.2 Trabalho Infantil Rural 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO), cerca de 100 milhões de crianças ao redor do mundo exercem algum tipo de Trabalho 

Infantil relacionado à agricultura, o que representa 60% das crianças trabalhadoras 

mundiais88. A expressividade de tais dados justifica a associação direta que é feita em muitos 

países do Trabalho Infantil às zonas rurais. 

Ocorre que, preponderantemente, essas crianças inseridas no Trabalho Infantil Rural 

não recebem remuneração, sobretudo porque exercem essas atividades agrícolas com o 

objetivo de auxiliarem seus pais e familiares, tanto em casos de trabalho independente, quanto 

em casos de agricultura de subsistência. Também por esse contexto familiar, as crianças 

                                                 
86

 Ibidem. 
87
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que-afeta-100-milhoes/#.WMATo_nyvIU>. Acesso em: 18 mar. 2017 
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envolvidas nessa modalidade de Trabalho Infantil, normalmente, introduzem-se nessa 

realidade com uma idade mais tenra, por volta dos 5 – 7 anos89. 

Importante atentar também para os riscos que essas meninas e esses meninos correm 

na realização dessas árduas e exaustivas tarefas que vão desde carregamento de peso 

excessivo até a manipulação de substâncias químicas, como pesticidas. Soma-se a isso que, 

por força de estudos procedidos pela OIT, a agricultura é considerada um dos três mais 

perigosos setores no que diz respeito às mortes relacionadas com o trabalho, acidentes não 

fatais e doenças profissionais. Ainda, dados do mesmo estudo apontam que cerca de 59% de 

todas as crianças envolvidas em trabalhos considerados perigosos estão na agricultura90. 

Todavia, há de se fazer a ressalva que nem toda atividade exercida por essas crianças 

em zonas rurais deve ser enquadrada como Trabalho Infantil. Desse modo, existem tarefas 

que são apropriadas para as idades dessas crianças (“age-appropriate tasks”) e que, ao 

contrário do Trabalho Infantil, não lhes prejudicam, mas sim lhes oferecem benefícios. Para 

que uma determinada ocupação faça parte dessa esfera, ela deve satisfazer alguns requisitos, 

quais sejam a não interferência na educação da criança, a adequação com o desenvolvimento 

psicológico da criança e o dever de permitir que a criança tenha tempo suficiente para 

recreação e lazer91. 

Uma vez feita essa elucidação, é imperativo observar também que esses ofícios 

apropriados para as idades dos infantes se mostram intensamente presentes em meio às 

famílias que se baseiam em atividades econômicas. Isso acontece porque a participação das 

crianças, nessas circunstâncias, é delineada de maneira positiva, porquanto contribui para a 

transferência direta de habilidades técnicas e experiências entre as gerações, bem como 

reforça a própria segurança alimentar desses infantes. 

Diferentemente delas, o Trabalho Infantil é inaceitável por definição e, 

especificamente, o Trabalho Infantil Rural apresenta diversos obstáculos referentes às 

particularidades do setor que dificultam o seu combate. Destaca-se, em nível ilustrativo: a 

fragmentação da mão-de obra; a cobertura limitada tanto no que diz respeito às legislações 

laborais nacionais, quanto em relação à inspeção dessas áreas rurais remotas; a fraca 

                                                 
89 OIT. Erradicar o trabalho infantil agrícola: uma forma de romper o ciclo da pobreza. Disponível em: 
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pobreza>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
90 ILO. Child labour in agriculture. Disponível em: <http://ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang--en/index.htm>. 

Acesso em: 18 mar. 2017. 
91 FAO. Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture. Disponível em: 

<http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf?tm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-

book-cards –>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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organização dos produtores; a ausência de contratos formais de trabalho entre os familiares, o 

que faz com que muitas dessas crianças não figurem nas estatísticas de Trabalho Infantil, e, a 

continuidade existente entre o lar e o local de trabalho. 

Ademais, as próprias comunidades agrícolas, nas quais o Trabalho Infantil Rural se 

faz presente costumam ser um dos desafios do combate desse quadro. A razão disso gira em 

torno do desconhecimento que os membros dessas comunidades carregam consigo no que se 

refere aos efeitos do Trabalho Infantil na saúde e no futuro desenvolvimento das crianças. 

Dessa forma, diante dessa incompreensão, o Trabalho Infantil não é reconhecido como tal, 

mas sim como uma espécie normal de “ajuda”, mesmo que as crianças realizem funções nas 

zonas rurais horas a fio. 

 

6.3 Trabalho Infantil na Indústria 

O Trabalho Escravo Infantil presente na Indústria não é uma problemática recente. 

Afinal, a utilização da mão-de-obra dos infantes advém do início da Revolução Industrial, 

como já abordado. Três séculos se passaram e a realidade permanece bastante similar, onde 

cerca de 12 milhões de crianças ainda trabalham nesse meio. Dessa maneira, é 

responsabilidade da comunidade internacional buscar novas formas de solução para um 

problema endêmico no planeta.  

Com efeito, o Trabalho Infantil nesse setor produtivo abarca inúmeros segmentos, 

como o de vestuário, o de calçados, o de materiais tecnológicos, o de fogos de artifícios, entre 

tantos outros. Com as facilidades do mundo globalizado na exportação de produtos, as 

empresas optam, muitas vezes, por construir fábricas ou terceirizar sua cadeia produtiva em 

outros Estados-nações92 que possuam uma maior flexibilização das leis trabalhistas, menor 

fiscalização e uma maior isenção de impostos. Acerca do tema: 

 

A inserção das crianças em ocupações onde proliferam as denominadas 

"bancas de pesponto" e a "costura doméstica" –ambientes clandestinos – está 

associada a características do processo de terceirização existente na 

                                                 
92

 Terceirização e Quarteirização são alguns dos argumentos apresentados por grandes empresas que tem 

envolvimento com o Trabalho Escravo em sua cadeia produtiva. vide caso Zara.  
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produção de calçados, revelando o caráter precário da utilização da mão-

de-obra infantil93. (grifo nosso). 

 

Na medida em que as firmas "contratam" crianças, visando maximizar sua margem de 

lucro, elas acabam por culminar prejuízos inimagináveis ao desenvolvimento das vítimas. 

Desse modo, o labor desenvolvido nas fábricas afeta a integridade física (devido ao trabalho 

repetitivo e riscos de contaminação); a integridade mental; a participação educacional 

(exclusão da vida escolar); e sua socialização.  

Nesse sentido, urge a necessidade de incumbir às grandes marcas uma maior 

responsabilidade pela sua cadeia produtiva, do início ao fim. Trazendo à baila dados expostos 

pelo documentário “The True Cost”94(2015), em 1960, 95% das roupas que eram vendidas 

nos Estados Unidos da América eram fabricadas em seu próprio território, porém com a 

descentralização da rede de produção esse percentual teve uma drástica queda para 3%.  

Ou seja, as empresas estão buscando nações, principalmente na Ásia e na África, em 

que seus gastos possam ser reduzidos ao máximo, pois conseguem pagar um salário 

baixíssimo, não condizente com a elevada carga horária e com os riscos, aos quais os 

habitantes dessas localidades estão sujeitos. E o que leva as corporações a buscarem crianças 

e adolescentes para trabalhar é a possibilidade de pagarem ainda menos do que pagam aos 

adultos, visando assegurar um faturamento exorbitante para as grandes marcas.  

Faz-se, então, imprescindível que os Estados pressionem e imputem as empresas 

responsáveis por esses casos que tanto prejudicam a vida de suas crianças. Em contraste, uma 

nação que se tornou exemplo em preocupação com o Trabalho Infantil dentro do seu território 

foi Portugal. Após descobertas que identificaram inúmeros incidentes de exploração de mão-

de-obra dos infantes, as autoridades portuguesas priorizaram essa problemática no seu plano 

de governo, segundo reporta a OIT 95.  

Mas há ainda várias lacunas a serem preenchidas, tendo em mira uma harmonização 

maior da participação na luta contra o Trabalho Infantil, em seu âmbito internacional. É 

necessário, pois, o combate à ganância empresarial, a justa punição dos responsáveis e 
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<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf> 

Acesso em: 16 fev. 2017.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf


45 

 

 

asensibilização do terceiro setor para a prática o consumo consciente96. Neste desiderato, já há 

Organizações Não Governamentais que possuem como escopo a conscientização da 

população na hora das compras, evitando e se afastando de um fetichismo de mercadorias 97.  

Como exemplo de um movimento com proporção internacional e atuante, temos a 

FashionRevolution98, que se propõe a fomentar o debate e a propagar informações acerca do 

trabalho escravo humano, de modo geral, ligado a empresas da indústria da moda. Além de 

promover eventos de conscientização nas grandes cidades do mundo, essa entidade propõe 

indagações à sociedade que a faz refletir de forma mais crítica sobre o seu consumo, sendo 

uma ilustração disso a campanha lançada nas redes sociais sob a hashtag 

#QuemFezMinhasRoupas.  

Figura 10 – Propaganda da ONG Fashion Revolution99 

 

                                                 
96

 Preocupação por parte dos consumidores em comprar produtos, roupas, entre outros, de empresas que não são 

envolvidas com trabalho escravo humano. 
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 Teoria formulada pelo sociólogo, Karl Marx, no século XVIII, e mencionada em seu magnus opus, O Capital.  
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6.4 Trabalho Infantil Sexual  

 Considerado como uma das piores formas de Trabalho Infantil pela Convenção 

supracitada, o labor que visa exploração sexual de crianças - cujas espécies são exploração 

sexual comercial, pornografia, tráfico para fins sexuais e turismo sexual - pode afetar 

drasticamente o seu desenvolvimento. Sendo assim, há uma profunda violação às liberdades 

chanceladas pela Convenção sobre os Direitos da Criança, e que deveriam ser protegidas de 

forma mais efetiva pelas nações. Conforme preceitua a Convenção: 

 

Artigo 32º  

1 – Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida 

contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho 

que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo 

para sua saúde o para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, 

moral ou social100. (grifo nosso)  

 

Faz-se imperioso destacar as principais causas e fatores que levam à perpetuação desse 

tipo de exploração, comprovando a dificuldade que alguns Estados enfrentam no combate e 

na erradicação  da problemática em sua integralidade. Desigualdades socioeconômicas, tráfico 

de crianças, dificuldade em localizar os adultos envolvidos nesses crimes, problemas 

familiares, discriminação de gênero e falta de oportunidade de estudo são alguns dos sintomas 

que contribuem para a persistência desse tipo de Trabalho Infantil. 

Nesse sentido, para alcançarmos tanto a prevenção quanto a ressocialização de forma 

mais palpável possível, é preciso conhecer, além das causas, as principais consequências e o 

grupo que mais sofre com essa modalidade de exploração. As decorrências mais marcantes 

apresentadas pelas crianças sujeitas a exploração sexual infantil, são problemas no 

desenvolvimento moral, mental, social e até físico – como  riscos de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada, violência sexual, entre outros – das 

vítimas.  

Ademais, é em virtude de motivos como discriminação de gênero, objetificação da 

mulher e resquícios de uma sociedade notadamente patriarcal que tornam as crianças do sexo 

feminino as maiores vítimas do Trabalho Infantil Sexual. Ao passo em que, conforme dados 
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<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm\> Acesso em: 03 mar. 2017.  

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm%2525255C


47 

 

 

da OIT101, os meninos representam cerca de 10% a 20% das vítimas na grande parte das 

nações. Entretanto, é válido mencionar que em certos Estados, como Paquistão e Sri Lanka, o 

gênero masculino é, na realidade, a maioria envolvida em situações de exploração sexual 

infantil.  

À vista disso, há a necessidade das organizações internacionais em ponderar meios 

mais adequados para punir os criminosos envolvidos no trabalho sexual de crianças (quem 

transmite ou assiste e quem oferece ou adquire). É igualmente fundamental o uso e a 

fomentação de tecnologia avançada que tenha por objetivo uma maior proteção e proporcione 

uma remoção mais ágil dos infantes que estão trabalhando, seja na pornografia, seja em outras 

formas de exploração sexual infantil.   

Já no que se refere às tecnologias, é merecido dar destaque ao trabalho do ator norte-

americano, Ashton Kutcher, em investir numa empresa que busca auxiliar as autoridades a 

encontrar e a combater os criminosos responsáveis por disponibilizar conteúdos de exploração 

sexual na internet. Em um discurso perante o Congresso americano, Kutcher falou sobre o 

trabalho da sua empresa - Thorn: digital defender of children102 - na luta pela erradicação da 

problemática. 

Figura 11: Ashton Kutcher discursando no Congresso Americano. 
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"Eu vi vídeos de uma criança da mesma idade que a minha sendo estuprada por um 

homem americano que era turista sexual em Cambodia", relatou. "Ela estava tão condicionada 

em seu ambiente que ela achava que estava participando de uma brincadeira", completou.103 

Além do mais, é primordial destacar a responsabilidade de se pensar em formas de 

ressocializar as vítimas, da maneira mais eficaz e holística possível, para garantir, mesmo que 

tarde, os direitos das crianças. Por esse ângulo, no processo de recuperação, não é o suficiente 

apenas retornar a criança para sua casa, mas sim promover um apoio psicológico completo a 

ela. Afinal, todo o seu desenvolvimento moral e mental estará enormemente afetado pelo 

ambiente em que se encontra, tal qual testemunhado pelo ator supramencionado, bem como 

sua forma de socializar com as outras pessoas. E, do mesmo modo, garantir que elas tenham 

todo o suporte de exames para verificar a eventual existência doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Sob esse prisma, é válido destacar que, apesar da Convenção sobre os Direitos da 

Criança ter sido, repise-se, o documento mais ratificado no âmbito internacional, há também o 

"Protocolo Facultativo sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantis”104, o 

qual discorre com uma maior profundidade sobre o Trabalho Infantil com fins sexuais, 

possibilitando uma aplicação mais prática pelas nações. Porém, o números de Estados-partes 

que o aderiram ainda não é expressivo, sendo preocupante para a efetivação da luta contra o 

Trabalho Infantil Sexual. Veja-se: 

 

Acreditando que a eliminação da venda de crianças, prostituição e 

pornografia infantis será facilitada pela adoção de uma abordagem 

global que tenha em conta os fatores que contribuem para a existência de 

tais fenômenos  

[…] 

Artigo 13º 

1. O presente Protocolo está aberto à assinatura de todos os Estados que 

sejam partes na Convenção ou a tenham assinado. 
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2. O presente Protocolo está sujeito à ratificação e aberto à adesão de todos 

os Estados que sejam partes na Convenção ou a tenham assinado. Os 

instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados em poder do 

Secretário-Geral das Nações Unidas105. (grifo nosso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Cena do Documentário Children of the Sex Trade.106 

 

6.5. Trabalho Infantil No Tráfico De Drogas 

O narcotráfico, além de ser uma atividade eminentemente ilícita, é reconhecido em 

nível internacional como uma das piores formas de Trabalho Infantil, conforme nos 

demonstram os previamente mencionados ditames da Convenção nº 182, realizada em 1999 

pela OIT: 

 

“ Art. 3º - Para os fins desta Convenção, a expressão as piores formas de 

Trabalho Infantil compreendem: 

 [...] 

c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, 

particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme 

definidos nos tratados internacionais pertinentes107(grifo nosso); 

 

                                                 
105 Ibidem. 
106  STORIES, Real. Children Of The Sex Trade (Exploitation Documentary). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qxQm6xyDGdo>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
107
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Dito isso, faz-se necessária a compreensão de que assim como nos casos de Trabalho 

Infantil Bélico-Militar, a consolidação da pobreza se manifesta como uma das razões que 

motivam as crianças a se unirem à aludida modalidade. Em outros termos, para os setores 

mais excluídos e vulneráveis das populações do globo, o tráfico de drogas assume o papel de 

um mecanismo alternativo de subsistência. 

Nesta marcha, o narcotráfico atrai muitas dessas crianças devido ao fluxo significativo 

de dinheiro que nele se evidencia. De fato, essas quantias monetárias são utilizadas pelos 

narcotraficantes para manter as crianças nesse cenário, porém a real explicação da circulação 

delas se encontra, essencialmente, relacionada apenas aos interesses dos grupos econômicos 

que controlam essa prática ilegal. Ainda nessa linha de raciocínio, cumpre asseverar que não 

só o dinheiro é utilizado como “isca” para as crianças, de modo que algumas delas são 

corrompidas até mesmo através do fornecimento de armas.108 

Sábio pontuar, nesse ínterim, que um dos reflexos mais preocupantes do tráfico de 

drogas é a violência. Tal ocorrência se deve, sobretudo, em virtude da presença e utilização 

intensa de armas de fogo, conforme citado anteriormente. Assim, tendo em mente a ilicitude 

da prática, a utilização de armas é feita com recorrência, pois se manifesta como a principal 

maneira de manter o andamento dos esquemas do tráfico. Acresce-se ainda que a maioria 

dessas crianças se vê estimulada a permanecer no narcotráfico pela adrenalina vinculada a 

essa violência, a exemplo de troca de tiros com polícia e grupos rivais, bem como por se 

identificarem com o grupo que integram, cujos membros estão à margem da sociedade. 

Levando tudo isso em consideração, é coerente ressaltar, por fim, que uma vez 

inseridos no mundo do narcotráfico, é muito difícil que essas crianças consigam sair dele. Um 

exemplo claro dessa dificuldade ocorre quando esses infantes se dão conta da desestruturação 

que vão ocasionar nos esquemas do tráfico, caso resolvam abandoná-lo. Assim, por terem 

medo de alguma espécie de retaliação em relação as suas saídas, os infantes se mantém junto 

aos traficantes. 

Além disso, o consumo é outro aspecto merecedor de discussão. Em contato direto 

com diversos tipos de droga, a facilidade de uma criança se tornar usuária acaba por ser muito 

maior. Nesse sentido, aqueles que passam por essa situação não conseguem mais, na maioria 

dos casos, deixar o vício e, por isso, também permanecem junto ao tráfico. 

 

                                                 
108 Op. Cit. Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua 

Eliminação.  
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6.6. Trabalho Infantil Bélico-Militar 

Um olhar também deve ser lançado sobre as diversas crianças que vivem em zonas de 

conflito, continuamente expostas a ambientes instáveis e violentos. Tal realidade foi relatada 

com nitidez em um dos recentes relatórios do UNICEF, no qual se estima que 230 milhões de 

crianças, ou uma a cada dez crianças no mundo, crescem em região de guerra.109 

Nesse sentido, como se não bastasse a imersão dessas crianças nesse cenário que 

incompatibiliza o desenvolvimento de uma infância plena e harmoniosa, há o agravante delas 

também serem vítimas de Trabalho Infantil. Assim, senhores delegados, observa-se a seguir 

algumas das particularidades do Trabalho Infantil Bélico-Militar. 

 

6.6.1 A Guerra Da Síria e as Crianças Refugiadas 

Quando se trata de embates, é imprescindível trazer à tona a guerra civil na Síria, cujo 

início se deu no ano de 2011. Considerado, hoje, como um dos piores conflitos armados desde 

a Segunda Guerra Mundial, a guerra em questão continua impactando de maneira impiedosa 

muitas vidas ao redor do mundo110. 

O estopim ocorreu quando uma parcela da população síria, insatisfeita com o governo 

ditatorial de Bashar al-Assad, foi às ruas do país fazer manifestações pró-democráticas. Tais 

manifestações tinham como algumas de suas pautas: a corrupção, o alto nível de desemprego 

e a falta de liberdade política111. 

Muito embora os protestos tenham se revestido de pacificidade, o governo sírio 

resolveu assumir uma postura repressiva frente a eles, abrindo fogo de maneira violenta 

contra qualquer sinal de oposição. Desse modo, a luta entre os apoiadores de Bashar al-Assad 

e seus opositores foi destruindo diversas cidades em todo o país e ganhando proporções cada 

vez maiores. 

Na sequência, questões ideológicas e até mesmo religiosas passaram a integrar o 

conflito, ocasionando, posteriormente, o envolvimento de potências mundiais e do próprio 

Estado Islâmico. Assim, a Guerra foi se delineando com novos contornos e sufocando 

diariamente os cidadãos sírios. 

                                                 
109  TERRA, Notícias. Unicef: Uma a cada dez crianças cresce em região de guerra. Disponível em: 

<http://noticias.terra.com.br/unicef-uma-a-cada-dez-criancas-cresce-em-regiao-de-

guerra,696a9cd35ba04eecc5eed79cb9cd88da4322RCRD.html>. Acesso em: 18 mar. 2017 
110  BRASIL, Bbc. Entenda a ‘mini guerra mundial’ que ocorre na Síria. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160216_siria_nova_guerra_tg>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
111 BRASIL, Bbc.7 perguntas para entender a origem da guerra na Síria e o que está acontecendo no país. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37472074>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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Diante disso, milhões de sírios resolveram fugir do fogo cruzado e das demais 

atrocidades da Guerra, pedindo asilo em países vizinhos. E foi exatamente em virtude desse 

ato de abandonar seu país de origem por perseguição política que os sírios se tornaram a 

maior parcela de refugiados do mundo112. 

Sob essa ótica, é imperioso ressaltar que ser refugiado, sobretudo no atual panorama 

internacional, não é uma escolha, é uma necessidade. Assim, as famílias sírias - que já vem 

sendo desestruturadas pela guerra civil - alimentadas pelo desespero de suas fugas, tem de se 

conformar com essa nova realidade e se veem sujeitas a mais uma série de violações de 

Direitos Humanos. 

Esclarecido isso, é válido salientar que as crianças sírias não estavam e não estão, em 

nenhum momento, isentas dessa lamentável conjuntura e também sofrem diretamente com 

ela113. Na verdade, em meio a todo esse caos e a pobreza que resultou da guerra, os infantes 

passaram a ser a esperança de suas famílias, tanto das que permaneceram na Síria, quanto as 

que se tornaram refugiadas, pois assumiram o posto de principais provedores do pouco 

dinheiro e sustento de seus lares. 

Evidentemente, para que possam contribuir com o orçamento familiar e garantir 

comida e abrigo, as crianças sírias têm de abdicar de suas infâncias – que já vêm sendo 

bastante conturbadas, diga-se de passagem, e se lançar na esfera do Trabalho Infantil. Assim, 

essas ingressam em um quadro de exploração laboral em condições degradantes e perigosas, 

aceitando ganhos insignificantes em troca de jornadas de trabalho exaustivas. 

Um retrato dessa situação é o vivido pelo garoto sírio Mahmoud, de 15 anos de idade, 

que não frequenta a escola há quase três anos. Tal fato se deve porque seus pais se 

preocupavam com a violência no bairro em que moravam na Síria. Agora, refugiado no 

Líbano com sua família, Mahmoud trabalha em uma peixaria, onde recebe o salário de U$ 60 

(sessenta dólares) para poder ajudar o pagamento do aluguel de sua casa114. 

 

 

                                                 
112 Ibidem. 
113 INTERNACIONAL, Notícias Uol. Crianças são as maiores vítimas da guerra civil na Síria. Disponível 

em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/03/16/criancas-sao-as-maiores-vitimas-da-

guerra-civil-na-siria.htm>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
114 MUNDO, G1. Crianças são 52% do total de refugiados sírios, diz relatório da ONU: Agência da ONU 

divulgou 1ª pesquisa com crianças refugiadas. Muitas não estudam, mas trabalham para ajudar a família.. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/siria/noticia/2013/11/criancas-sao-52-do-total-de-refugiados-sirios-

diz-relatorio-da-onu.html>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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Figura 13- Criança refugiada no Líbano trabalhando em peixaria.115 

 

Nesse sentido, fábricas, padarias, pedreiras e diversos outros locais de trabalho 

substituíram a ida às escolas. Segundo dados do relatório The Future of Syria - Refugee 

Children in Crisis, realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), metade das crianças refugiadas sírias que vivem na Jordânia trabalham para 

complementar a renda da família e mais da metade não frequenta a escola. Além disso, é 

preciso destacar que as crianças que ainda insistem em ir para a escola, correm risco contínuo, 

o mesmo risco temido pelos pais de Mahmoud, uma vez que essa pode ser bombardeada. 

 

6.6.2 Recrutamento de Crianças em Conflitos Armados 

Outro aspecto bastante preocupante das zonas de conflito ao redor do mundo é o 

recrutamento de crianças como soldados, cuja prática independe da origem do conflito. Isto é, 

quer seja o conflito armado motivado por questões religiosas, econômicas ou políticas, as 

chamadas “crianças-soldados” se fazem presente na maioria deles. 

 Assim sendo, na África do Sul, especificamente na cidade do Cabo, em 1997, o 

conceito de “crianças-soldados” foi definido em âmbito internacional, através de um simpósio 

coordenado pela ONU e pelo UNICEF: 

 

Qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade que faz parte de qualquer 

tipo de força armada, regular ou irregular, ou grupo armado, de qualquer 

título, incluindo, mas não limitando, a cozinheiros, porteiros, mensageiros e 

                                                 
115 AGENCY, The Un Refugee. The Future of Syria: Refugee Children in Crisis. Disponível em:      

<http://www.refworld.org/pdfid/529c3b4d4.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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qualquer um que acompanhe esses grupos, com exceção de membros da 

família. A definição inclui as meninas recrutadas para fins sexuais e de 

casamento forçado. Não, portanto, apenas se referindo a uma criança que 

esteja portando ou tenha portado armas (UNICEF, 1997, parágrafo 

encontrado na subdivisão definições dos princípios, tradução nossa)116. 

 

À vista disso, é preciso esclarecer que existem dois tipos de recrutamento de 

“crianças-soldados”: o forçado e o voluntário. O recrutamento forçado se dá através de 

ameaças ou atentados às integridades físicas e psicológicas das crianças, operacionalizando-

se, na maioria das vezes, com sequestros ou raptos. 117  Além disso, nesse método, os 

recrutadores costumam buscar crianças que estejam inseridas em grupos de risco, tais como 

crianças que estão longe de seus familiares, que vivem na extrema pobreza e que são 

refugiadas. 

Exemplos nítidos de recrutamentos forçados ocorrem no Sudão do Sul, palco de uma 

disputa étnica e de uma violência alarmante desde o ano de 2014, onde as crianças do país são 

continuamente sequestradas em suas escolas com o intuito de servirem como combatentes não 

só das milícias, mas também das próprias forças do governo. 

Figura 14 – Crianças-soldado no Sudão do Sul.118 

                                                 
116

 No original: “Any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular armed force or 

armed group in any capacity, including but no limited to cooks, porters, messenger and anyone accompanying 

such groups, other than family members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and for 

forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child who is carrying or has carried arms (UNICEF, 

1997)”. 
117 WATCH, Human Rights. Child Soldiers. Disponível em: <https://www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-

soldiers>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
118  MINUTO, Mundo Ao. Pelo menos 17 mil crianças recrutadas como soldados no Sudão do Sul. 

Disponível em: <https://www.noticiasaominuto.com/mundo/705587/pelo-menos-17-mil-crianca¬s-recrutadas-

como-soldados-no-sudao-do-sul>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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O recrutamento voluntário de “crianças-soldados”, por sua vez, decorre da iniciativa 

da própria criança que resolve se juntar à vida militar. No entanto, é válido salientar que esse 

ato é alimentado diretamente pelo contexto vivido por aquela criança, no qual a 

marginalidade, pobreza e insegurança costumam ser, na maioria dos casos, aspectos latentes. 

Desse modo, com a crença de que escaparão do panorama em que vivem, inúmeras crianças 

passam a trabalhar para os grupos armados119.  

Lamentavelmente, tal objetivo não é concretizado e uma realidade ainda mais 

degradante é posta na vida dessas, de modo que suas motivações iniciais acabam por se inserir 

dentro de um universo muito maior, o universo das hostilidades da vida bélico-militar. Assim, 

combate, espionagem e manipulação de bombas são exemplos de algumas das mais diversas 

funções de risco desempenhadas por essas “crianças-soldados”. 

 Nessa perspectiva, depreende-se também que a vulnerabilidade presente e 

intrínseca no “ser criança” é um fator atrativo para os recrutadores, o que faz com que eles as 

explorem ao máximo. Em outras palavras, as crianças que figuram como combatentes são 

tidas como verdadeiras armas de guerra, posto que têm baixo custo de manutenção; são 

facilmente lideradas e não questionam seus líderes; são leais, mesmo com condições mínimas 

de sobrevivência; e aprendem as táticas de combate com facilidade. 

 Além disso, os recrutadores fazem uso do fato de que as crianças são alvos 

mais fáceis de doutrinação, bem como não costumam ter consciência de que estão correndo 

risco de vida. Essa percepção vem sendo nitidamente utilizada pelo temido Estado Islâmico 

(EI) que, conforme revelado por um relatório do Escritório do Alto Comissariado dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas (OHCHR) em 2014, prioriza, de maneira acentuada, o 

recrutamento de crianças120. 

Nessa senda, as crianças aliciadas pelo EI são treinadas com perversidade e violência, 

com o intuito de serem transformadas em combatentes devotos. Após conseguir fugir, em 

entrevista ao Euronews, Raghib al-Yas Ahmed, de 14 anos, relatou o que viveu pelos campos 

de treino do EI: “Eles ensinaram-nos a cortar gargantas e como nos fazermos explodir. 

Colocamos a mão na testa, levantamos a cabeça para cima, colocamos a faca no pescoço e 

                                                 
119 COSTA, Eliza Fiuza Ferreira.O recrutamento militar infantil: seu impacto e responsáveis. Disponível em: 

<https://pucminasconjuntura.wordpress.com/2013/10/16/o-recrutamento-militar-infantil-seu-impacto-e-

responsaveis/>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
120 TERRA, Notícias. Estado Islâmico já recrutou 400 crianças para guerra em 2015. Disponível em: 

<https://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/estado-islamico-ja-recrutou-400-criancas-para-guerra-em-

2015,7945ebbd12e6c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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abatemo-los. Quanto àquela coisa amarrada na cintura, dizem-nos para puxar uma peça de 

metal, branca, que detona de imediato.”121 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com tudo o que foi exposto, esperamos ter incentivado os (as) senhores(as) delegados 

(as) a debaterem, na próxima reunião do Fundo das Nações Unidas para a Infância, de forma 

diplomática, à luz dos Direitos Humanos, galgando soluções práticas e com a finalidade de 

garantir a preservação e a proteção dos direitos da criança.  

Vale ainda salientar a tríade, preceituada pelo Pacto San José da Costa Rica122, que 

possui maior responsabilidade e competência na luta pelo pleno desenvolvimento dos 

infantes: a família, a sociedade e o Estado. É dever de todos essa luta. Ademais, o sociólogo 

polonês, Zygmunt Bauman, foi cirúrgico em uma das suas obras, “Modernidade Liquída”:  

 

Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando 

ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, 

em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos (ou deixamos de fazer) 

tem impacto na vida de todo mundo e tudo o que as pessoas fazem (ou se 

privam de fazer) acaba afetando nossas vidas123.  

 

Sob esse prisma, urge a necessidade da comunidade internacional prevenir, coibir e 

erradicar todas as formas de Trabalho Escravo Infantil que cerceiam liberdades e as 

potencialidades do futuro do planeta. Dessa forma, recomendamos que os senhores se 

orientem pelas seguintes questões:  

 

1. Se há Trabalho Infantil no país que represento e em que condições as crianças 

nessa situação se encontram ? 

2. Há algum problema de violação de direitos humanos no meu país? Quais ações 

podem ser tomadas para a diminuição de tais práticas? 

                                                 
121 EURONEWS. Estado Islâmico recruta crianças. Disponível em: 

<http://pt.euronews.com/2015/10/12/estado-islamico-recruta-criancas>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
122

Pacto San José da Costa Rica. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm> Acesso em: 11 de mar. 

de 2017.  
123 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 258p. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
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3. Quais as consequências econômicas da erradicação do Trabalho Infantil no 

meu país? 

4. Qual é o histórico das políticas adotadas/sugeridas pelo país que represento 

perante o UNICEF? 

5. Há uma cultura de escolarização no meu país? Como isso influencia os níveis 

de escolarização? 

6. Quais os principais fatores na minha Nação que levam à ocorrência de 

Trabalho Infantil nele? 

Bons estudos e uma ótima simulação! 
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