
Tema Central: 

Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em 

tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, 

ações necessárias para reparação e garantia de políticas de 

proteção integral, com respeito à diversidade. 

 

EIXO 2  

Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia 

da Covid 19 

 

Eixo 2 

 

A pandemia de Covid-19 impactou de forma diferente os grupos de 

crianças e adolescentes vulneráveis, aprofundando, muitas vezes, as condições 

já vivenciadas antes da pandemia. 

Dados do Disque 100 de julho de 2020 a dezembro de 2021 apontam um 

total de 142.329 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, sendo 

a faixa etária dos 12 aos 14 anos aquela com maior número de violações.  

Uma análise das denúncias ao Disque 100 referentes ao primeiro 

semestre de 2021 mostra que 81% dos casos de violência foram cometidos 

dentro da casa das vítimas e 93% das denúncias são contra a integridade física 

e psíquica da vítima.  

Esses números apresentam os dados notificados. Mas, segundo 

especialistas, a subnotificação de violação de direitos no contexto da pandemia 

pode representar uma realidade diferente desastrosa. 

Um total de 6.122 crianças, adolescentes e jovens morreram por causas 

violentas intencionais em 2020, sendo 5.855 na faixa etária dos 12 aos 19 anos 

de idade. Por dia, 17 crianças e adolescentes morrem no Brasil por causas 

violentas. Um aumento de 3,6% comparado ao ano de 2019.  

Do total de mortes por causas violentas, as regiões Norte e Nordeste 

concentram as maiores taxas. A maior parte das vítimas são negras do sexo 

masculino.  

Quanto à tipologia, os homicídios dolosos são os crimes letais em maior 

proporção, sendo que na faixa etária de 15 a 19 anos as mortes por intervenção 

policial representam 15% das mortes violentas intencionais.  

Crianças de 0 a 4 anos são mortas, na maioria, por agressão (22%) e 

outros instrumentos (25%). Nas demais faixas etárias, de 5 a 19 anos, o uso de 

armas aparece como o instrumento mais usado nos crimes, chegando a 85% 

entre as vítimas.  



Vale destacar que arma de fogo é o instrumento utilizado em 34% das 

mortes violentas intencionais com vítimas entre zero e quatro anos e 50% na 

faixa de 5 a 9 anos.  

Crianças e adolescentes também enfrentam situação de risco aumentado 

para o trabalho infantil em decorrência do contexto pandêmico e de seus 

múltiplos efeitos socioeconômicos.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o UNICEF alertaram em 

relatório global que mais de 8 milhões de crianças e adolescentes no mundo 

poderão ingressar no trabalho infantil até 2022. Um percentual de 70% dos casos 

de exploração de trabalho infantil ocorre no setor agrícola.  

Em 2019, o Brasil contava com 1,7 milhão de crianças e adolescentes, a 

maioria preta ou parda, em situação de trabalho infantil, sendo 706 mil nas piores 

formas de trabalho infantil.  

Levantamento realizado pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) 

aponta que, entre os entrevistados em uma pesquisa junto a 68 mil jovens, 16% 

de adolescentes de 15 a 17 anos tiveram sua primeira atividade laboral durante 

a pandemia.  

Durante a pandemia do Covid-19, crianças e adolescentes foram privados 

da convivência familiar e comunitária. Estima-se que 113 mil crianças e 

adolescentes perderam um dos pais ou ambos para a Covid-19, chegando a 130 

mil no caso dos que tinham avós como principal cuidador. 

Cerca de 12.211 crianças até 6 anos de idade ficaram órfãs de pelo menos 

um dos pais no período de março 2020 a setembro de 2021.  

Consagrado em normativas internacionais e nacionais, a convivência 

familiar e comunitária é um direito. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que toda criança ou adolescente tem o direito de ser 

criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária.  

O tamanho do efeito das perdas de cuidados parentais atinge vários 

aspectos da vida de crianças e adolescentes, como o desenvolvimento 

emocional, a manutenção financeira, entre outros. 

Diante do alto risco de contágio, serviços de acolhimento de crianças e 

adolescentes afastados temporária ou permanentemente dos cuidados parentais 

foram foco de recomendações, portarias e orientações no sentido de resguardar 

e garantir essa proteção.  

Em 2019, segundo dados do Censo SUAS, havia 33.032 crianças e 

adolescentes acolhidos em 3.181 serviços de acolhimento no país, como abrigo 

institucional, Casa Lar, família acolhedora e outros.  

Os(as) cuidadores(as) foram os mais atingidos pela pandemia de Covid-

19 segundo levantamento realizado pela Associação de Pesquisadores e 

Formadores da Área da Criança e do Adolescente (NECA), que também apontou 

as fragilidades e aprofundamento de questões anteriores à pandemia e que 

refletem a importância do fortalecimento e da integração entre os sistemas do 



Sistema Único da Assistência Social (SUAS), do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

A política de atendimento socioeducativo foi diretamente atingida pelos 

efeitos da pandemia. Quase que imediatamente após o início do ciclo pandêmico 

as atividades pedagógicas nas unidades de internação e semiliberdade foram 

suspensas, com a finalidade de se impedir a maior circulação do vírus.  

Da mesma forma, as medidas socioeducativas em meio aberto (prestação 

de serviços à comunidade e liberdade assistida) tiveram a sua execução 

suspensa, com pouquíssimas iniciativas de monitoramento esporádico através, 

por exemplo, da utilização de meios eletrônicos. 

O atendimento socioeducativo foi instado a revisar boa parte das decisões 

para o cumprimento das medidas em meio fechado. Este fato, juntando-se à 

decisão do Supremo Tribunal Federal de encerrar a possibilidade de as unidades 

funcionarem com qualquer tipo de superlotação, possibilitou a redução de 

número significativo das internações, tanto na semiliberdade quanto na 

internação.  

Como resultado, desde então este sistema continua a trabalhar com 

número bem menor de adolescentes no cumprimento destas medidas restritivas 

de liberdade, se comparado ao período antes da pandemia.  

Isto não significa dizer que os efeitos da pandemia foram positivos para o 

atendimento socioeducativo, muito pelo contrário. Apenas que, foram tomadas 

decisões que já podiam ter sido tomadas, especialmente quanto ao enorme 

número de medidas de privação de liberdade desnecessárias, que sempre 

houve no país. 

 

Questões norteadoras:  

 

 Neste período houve registro de aumento das violações de direitos de 

crianças e adolescentes no seu território?  

 É possível fazer este comparativo com o período anterior à pandemia?  

 Sobre o período pós-pandemia, quais ações são necessárias para: 

 Atendimento a crianças e adolescentes sequelados;  

 Atendimento a crianças e adolescentes privados da convivência familiar 

e comunitária devido à Covid-19 e ao feminicídio;  

 Atendimento a crianças e adolescentes com ausência de contato nos 

serviços de acolhimento pela suspensão das visitas presenciais e pela 

falta de equipamentos para manter contato à distância (exclusão digital);  

 Atendimento a crianças e adolescentes evadidos ou não matriculados nas 

escolas, incluindo creche e educação infantil;  

 Atendimento a crianças e adolescentes em acolhimento;  

 Enfrentamento ao trabalho infantil;  

 Atendimento das medidas socioeducativas;  

 Outros. 


