
O País 
O Brasil é um país localizado na América do Sul, e a sua 
capital é Brasília. Ele possui 8.515.770 km², sendo o maior 
país da América do Sul. Ele é o sexto país com maior popu-
lação, que é de aproximadamente 207.353.391 habitantes. 
Ele também é uma das nações mais multiculturais devido à 
forte imigração de vários outros países.  

A economia desse país é a maior da América Latina e a no-
na maior do mundo, tal país possui uma importante partici-
pação internacional, sendo ele membro fundador da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), e membro de outros 
blocos, como G20, BRICS, Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA), Organização dos Estados Ibero-Americanos 
(OEI),  Mercado Comum do Sul (Mercosul), dentre outros.    

 

O Brasil e o UNICEF 

O UNICEF está presente no Brasil desde 1950 e tem apoia-
do as mais importantes transformações para com as crian-
ças e os jovens no país. Algumas das significativas mobiliza-
ções feitas alcançaram resultados positivos, tais como a 
aprovação do artigo 227 da Constituição Federal que afirma 
que é dever da família , da sociedade e do Estado  assegurar 
as crianças e jovens o direito a saúde e a vida; ela afirma 
também que essas instituições devem mantê-los a salvo de 
todas as formas de exploração e violência. O Unicef fez 
parte também da elaboração do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e de vários outros movimentos pelo acesso à 
educação, ao fim do trabalho infantil e pela garantia dos 
Direitos das crianças Brasileiras.  
   
Brasil e o Recrutamento de Crianças  
  
Apesar do Brasil não recrutar crianças de forma declarada e 
também não estar atualmente em nenhuma guerra,  existe 
hoje no Brasil uma guerra constante contra às drogas e ao 
tráfico.  

Dentro disso, pode-se encontrar discussões sobre o uso de 
crianças dentro dessa abordagem e, alguns escritores afir-
mam que as crianças envolvidas no tráfico de drogas podem 
sim ser consideradas soldados.  
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