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RESUMO  
O presente artigo teve como objetivo estudar o isolamento social 
proposto para o enfrentamento da crise sanitária da COVID-19 e suas 
implicações à proteção à infância e adolescência, dando ênfase à 
realidade local do município de Campina Grande no interior da Paraíba. 
Trata-se de um estudo, descritivo e analítico que se fez desenvolver 
através da pesquisa bibliográfica e documental. O estudo mostrou que 
o isolamento social proposto pela organização Mundial de Saúde é a 
medida mais eficaz de enfrentamento à pandemia para proteger as 
crianças dos riscos à sua saúde, por outro lado, vem reforçar uma 
situação de vulnerabilidade em que se encontram milhares de crianças 
e adolescentes decorrente da exposição à violência doméstica, a 
pobreza e a extrema desigualdade social que o isolamento social tende 
a acirrar. 
 
Palavras-chave: Pandemia; Isolamento Social; Infância e Juventude; 

Violação de direitos. 
 

ABSTRACT 
This article aimed to study the social isolation proposed to face the 
health crisis of COVID-19 and its implications for the protection of 
childhood and adolescence, emphasizing the local reality of the 
municipality of Campina Grande in the interior of Paraíba. This is a 
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descriptive and analytical study that was developed through 
bibliographic and documental research. The study showed that the 
social isolation proposed by the World Health Organization is the most 
effective measure to face the pandemic to protect children from risks to 
their health, on the other hand, it reinforces a situation of vulnerability 
in which thousands of children and adolescents resulting from exposure 
to domestic violence, poverty and extreme social inequality that social 
isolation tends to intensify. 

 
Keywords: Pandemic; Social Isolation; Childhood and Youth Social; 

Violation of Rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A conjuntura atual de proteção à infância, que já havia sofrido uma série de 

consequências pós 2016, que impactam no orçamento, na elaboração e gestão das políticas 

sociais, vem sofrendo um outro impacto de grandes dimensões, no contexto da crise sanitária 

de 2020: o isolamento social imposto pelas medidas de enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus e as consequências econômicas e sociais decorrentes. A realidade mostra que 

existe um crescimento no número de casos de violação de direitos infantis, em que se destaca 

o aumento da pobreza, da desnutrição, da fome e da violência, que vitimiza milhares de crianças 

e adolescentes no Brasil nos últimos anos, e que vem se acirrar frente ao contexto da pandemia 

e das medidas de isolamento social.  

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo estudar o isolamento social proposto 

para o enfrentamento da pandemia e suas implicações na proteção à infância e adolescência. 

Tratou-se de investigar, o isolamento social e as situações de violações de direitos que se 

manifestam contra crianças e adolescentes nestes tempos, que se faz registrar em forma de 

denúncia, subnotificação ou na busca das famílias em acessar os benefícios sócio assistenciais 

junto às instituições da Rede de proteção do município de Campina Grande. A pesquisa 

realizada pretendeu responder à seguinte questão: Em que medida o isolamento social vivido 

para enfrentamento da pandemia, implica, em um movimento dialético, de proteção à saúde 

da criança e do adolescente, e na mesma medida, acarretar situações de vulnerabilidade que 

as põe em risco de violação de seus direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal de 

1988?  

Buscou-se assim analisar as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em 

Campina Grande, em que se destaca os decretos por meio dos quais se fazem determinar as 
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medidas de isolamento social e identificar os impactos de tais medidas na garantia dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. Buscou-se assim levantar os indicadores sociais junto 

às instituições responsáveis pelo acolhimento de denúncias e solicitações de benefícios 

socioassistenciais eventuais.  Pretende-se com a divulgação do estudo junto aos órgãos 

competentes, subsidiar as ações de Proteção e Assistência à infância e adolescência em tempos 

de pandemia. 

 

2 A PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA NO BRASIL 

 

O cenário de enfrentamento à pandemia exige-nos a apropriação do atual cenário 

econômico e político, e como este vem impactar a vida de crianças e adolescentes, e pôr em 

vulnerabilidade a proteção à infância e adolescência no país. A compreensão que a crise 

estrutural do capital, aprofundada com a crise econômica mundial desde 2008 e suas formas 

de enfrentamento pelo grande capital, internacional e nacional, impõe a necessidade de luta e 

resistência em defesa dos direitos sociais e contra as medidas de austeridade fiscal que vem 

sendo adotadas por vários governos, e em especial pelo governo brasileiro.  

No Brasil, a crise capitalista se expressa na diminuição dos postos de trabalho, no 

aumento do desemprego, na precarização das condições de trabalho e salários, na reforma 

trabalhista que vem eliminar direitos historicamente conquistados. Como resposta à crise, 

busca-se reforçar a superexploração da força de trabalho para reverter o quadro de crise 

econômica e assim aumentar as taxas de lucro (LIRA, 2018). Neste cenário a crise econômica 

somou-se à crise política que culminou com o Impeachment da então presidente Dilma Rousseff 

e a chegada ao poder do então vice-presidente Michel Temer. Posteriormente fruto das 

eleições de 2018, agora por meio democrático, ainda que utilizando-se de recursos em que se 

configura uma campanha fraudulenta (apropriação ilegal de recursos do fundo partidário e 

divulgação de fake news nas redes sociais), chega a Presidência da República, o capitão 

aposentado do exército, Jair Messias Bolsonaro.   

O fato mais preocupante do atual cenário político, remetem às reformas implantadas 

que se referem aos cortes nos investimentos, em saúde, educação e assistência social. Dentre 

as várias medidas adotadas pelo Governo Michel Temer, destacamos a Emenda Constitucional 
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n. 95/20164. O impacto dessa emenda se estende pelos próximos 20 anos, período em que ela 

irá vigorar como previsto no Art.106, o que traz como consequência o congelamento de gastos 

por esse período, bem como, a impossibilidade de implementação de novas políticas públicas. 

O governo Bolsonaro, dando continuidade ao de Temer, apresenta um programa de governo 

pautado na contenção das despesas públicas e tornar um Estado racional, isto posto, põe e 

repõe para a academia à necessidade de municiar a Rede de Proteção da infância e adolescência 

de conhecimentos teóricos, políticos e técnicos-operativos que permitam superarmos o 

distanciamento entre o que se preconiza na legislação e o que se assiste na realidade concreta. 

 

3 CRISE CAPITALISTA E PANDEMIA: ELEMENTOS PARA A SUA PROBLEMATIZAÇÃO E 

ENFRENTAMENTO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Nas duas últimas décadas do século XX e primeira do século XXI, o sistema do capital 

vem vivenciando um processo de aceleradas mutações, vinculadas ao desenvolvimento da 

ciência e de tecnologias sem limites e sem controles, apartado das necessidades humanas e 

desconectado da ética da sustentabilidade e do cuidado. 

A crise emergente em 2008 revela a incapacidade do capitalismo de encontrar soluções 

duradouras para seus problemas. Inegavelmente esta crise do sistema do capital encarna uma 

importante lição da história que precisamos compreender e avaliar, a partir das suas múltiplas 

manifestações (CARVALHO; CASTRO, 2013).  

Dentro das relações de trabalho acontecem mudanças significativas, a reutilização de 

antigas formas de exploração, desvalorização dos direitos trabalhistas, transformação de 

espaços domésticos em espaços produtivos – uma forma de terceirizar o trabalho e firmar o 

trabalho informal, como também o salário por peça. E é em meio a esse cenário nefasto que 

surge a pandemia
 
do novo coronavírus.  

 Sabe-se que a pandemia evidencia a crise econômica já existente, uma vez que acirra 

esse quadro ao desnudar a lógica empreendida pelo capitalismo. No entanto, faz-se necessário 

destacar que apesar de seus impactos, o novo coronavírus5 não mexe nas bases estruturais do 

 
4 A Emenda Constitucional nº 95 aprovada em 13 de dezembro de 2016, estabelece um teto para os gastos públicos 
por um período de 20 anos, apresenta a queda do custeio com políticas sociais, o que aprofundará o 
subfinanciamento crônico do SUS (VASCONCELOS, SILVEIRA E XAVIER, 2017) 

5  A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o estágio de preocupação e declarou, em 11 de março, que está 
em curso uma pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) que provoca a doença nomeada Covid-19. Desde 31 
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modo de produção capitalista. 

No contexto brasileiro, a pandemia da Covid-19 evidenciou a vulnerabilidade brasileira 

na indústria da saúde, ocasionando uma crise sanitária sem precedentes, especialmente no que 

concerne à disputa por produtos. No contexto político, o governo Bolsonaro adotou como 

estratégia uma postura negacionista acerca da pandemia e de sua forma de enfrentamento (o 

isolamento social), o qual tenta justificar tal postura alegando que a pandemia faz parte de uma 

conspiração gestada pela esquerda nacional e mundial com o objetivo de instalar uma ditadura 

comunista no Brasil. Já em relação à classe trabalhadora, a pandemia apresentou-se como um 

paradoxo: se saírem para trabalhar ficam expostos ao contágio, se ficarem em casa (isolamento) 

não disporão de recursos mínimos para sobreviver. 

O atual momento de pandemia causada pelo novo Coronavírus, atingiu de forma 

assombrosa inúmeras nações e potências mundiais. No caso do Brasil, O Sistema Único de 

Saúde (SUS) é a porta que a maioria da população busca resposta para suas enfermidades e 

frente a essa pandemia não é diferente. A luta incessante aderida pelos profissionais que estão 

na linha de frente, é reduzir os impactos causados pelo vírus, através dos materiais e meios que 

lhe são fornecidos. Porém, partes dos danos não são reparáveis por negligência de um sistema 

que não põe em primeiro plano a saúde e trata seres humanos como mercadoria.  

No país, a primeira notícia do vírus divulgada na mídia se deu em 21 de janeiro, somente 

37 dias depois, mas, especificamente no dia 26 de fevereiro, foi divulgado o primeiro caso 

registrado no país (REIS, 2020). E em 3 de fevereiro, o Governo Federal decreta Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional, três dias depois foi sancionada a Lei da Quarentena 

como medida de enfrentamento da pandemia (JÚNIOR, J. H. S. et al., 2020). 

O Brasil, que em 2019 apresentava um alto índice de trabalhadores informais, (cerca de 

38,4 milhões de pessoas dentre aquelas que mantêm uma atividade remunerada, 

representando assim 41,1% dos trabalhadores ocupados) ver sua economia, já em crise, 

recrudescer (DANTAS, 2020). Este ser não-social, denominado de COVID-19, bate frente com a 

economia e com as relações de trabalho que são impostas pelo sistema capitalista, até porque, 

sem a exploração da força de trabalho, (devido às medidas de isolamento), se rompe a função 

 
de dezembro, quando a China comunicou a circulação de um vírus de novo tipo, os casos já alcançaram 156 países 
ou territórios, segundo levantamento da Universidade John Hopkins (18/3). [...] O Brasil registrou a primeira 
ocorrência em 26 de fevereiro. Em meados de março, já eram 291 casos confirmados e foi registrada a primeira 
morte, um homem de 62 anos em São Paulo, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde 
(17/3). (RADIS, 2020, p. 5). 
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do mais valor, objetivo principal do sistema. Os setores mais afetados são o de turismo, lazer e 

vestuário, que sofrem uma queda drástica.  

Observa-se que as medidas de “proteção ao emprego,” que foram promovidas pelo 

Estado, contribuem para a flexibilização das relações de trabalho através da redução de jornada 

e dos salários e da suspensão de contratos de trabalho, e dão licença aos patrões dos setores 

econômicos mais atingidos para realizar demissões em massa. Enquanto isso, as políticas de 

transferência de renda ofertadas aos trabalhadores informais são ineficazes para assegurar a 

sua sobrevivência e a de seus familiares, apresentando-se assim, uma tendência ao aumento 

do desemprego, da pobreza, da fome e dos despejos. 

 

4 DESIGUALDADE E VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO CONTEXTO PANDÊMICO 

 

A desigualdade já existente é o motor da pandemia e nesse contexto desolador 

implicado pela negligência e urge a necessidade de analisar as implicações dessa situação e de 

tais medidas, sobretudo junto ao público infanto-juvenil, que pela sua vulnerabilidade e pelo 

atual contexto de grande ofensiva neoliberal, põe em xeque a conquista histórica de seus 

direitos. O isolamento social tende a acirrar o cenário de violações dos direitos infantis. 

As violações ocorrem quando não há a efetivação dos direitos básicos elencados no ECA: 

vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Entre as 

violações, podemos citar a violência doméstica, trabalho infantil, abuso sexual, falta de acesso 

ao ensino de qualidade, retirada da criança do seio de sua família, ausência de atendimento 

público a saúde, negligência institucional, dentre outras. Tal acontecimento, promove um 

cenário de empobrecimento da experiência na infância, visto que a criança precisa do contato 

com o outro para seu desenvolvimento (MACEDO; PESSANHA; ALENCAR, 2020),  

Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), apontam que 99,3% das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais. 

Diante dessa circunstância, as atividades ensino-aprendizagem precisaram ser reorganizadas, 

levando em consideração a disparidade existente no ambiente educacional, pois, como destaca 

Araújo (2020), o combate à Covid19 deve ser pensado também a partir das condições de 

desigualdade social. Além disso, há ainda a sobrecarga com as demandas escolares exigidas 

pelas escolas. Outras famílias, entretanto, não têm condições de se manter em trabalho remoto 

no domicílio e também não dispõem de recursos para cuidar da criança em casa, buscando 
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apoio, por vezes, de vizinhos e amigos. Todo esse contexto gera angústia e irritabilidade e 

sujeita as famílias à constante tensão e estresse, expondo a criança e adolescente a riscos e 

fragilidades nos cuidados (MARCHETI, MARIA & LUIZARI, MARISA & MARQUES, FERNANDA & 

CAÑEDO, MAYARA & MENEZES, LARISSA & VOLPE, ISABELA, 2020, p.n17,).  

Segundo Brandão(2020) as perdas econômicas das famílias foram uma das mais sentidas 

nesse período, uma das consequências deste contexto foi o aumento do trabalho infantil, que 

já era uma pauta de grandes debates (a luta histórica pela sua erradicação), mas, que, com a 

pandemia, se escancara e que se associa ao aumento da evasão escolar e a perdas de vidas de 

familiares, levando ao aumento de crianças órfãs, o que em si também vem implicar no 

aumento do acolhimento institucional e a necessidade de inserção em famílias substitutas e ou 

acolhedoras. Além disso, nesse contexto de pandemia, a morte da população idosa tem sido 

maior e isso significa subtrair vínculos afetivos e histórias familiares, afastamento também de 

primos, coleguinhas de escola, e dos seus próprios pais - há vários pais e mães que precisaram 

se afastar dos filhos para trabalharem, sobretudo, aqueles que trabalham nos serviços de 

saúde. 

A respeito do isolamento que se se fez necessário fazer ¨O aumento do tempo de 

permanência e de contato dentro do lar, que nem sempre oferece as melhores condições de 

bem-estar e segurança, pode favorecer os riscos de acidentes, as tensões e os conflitos entre 

os pais e, até mesmo, episódios de violência. Esse contexto aumenta a chance de injúrias, 

acidentes e agravos à saúde física e mental das crianças. ¨ (Marcheti MA, Luizari MR, Marques 

FR, Cañedo MC, Menezes LF, Volpe IG, p.17, 2020). 

Sobre os acidentes mencionados, observou-se que houve um aumento nas notificações 

no período pandêmico, entre os acidentes mais ocorridos estão: afogamento, intoxicação, 

acidente por asfixia comum entre os acidentes infantis, principalmente em crianças menores, 

fase em que levam objetos à boca; quedas que são os mais registrados, queimaduras. ̈O 

domicílio é um dos locais mais propícios para a ocorrência de acidentes na infância, pois é um 

ambiente no qual as crianças permanecem por longos períodos de tempo. ̈ (Marcheti MA, 

Luizari MR, Marques FR, Cañedo MC, Menezes LF, Volpe IG, p.17, 2020). 
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5 O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES:  O LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO  

 

A Rainha da Borborema, como é conhecida a cidade de Campina Grande no estado da 

Paraíba, foi fundada em 01 de dezembro de 1697, no entanto, só recebeu o reconhecimento 

enquanto cidade em 11 de outubro de 1864. Hoje é considerada um importante polo industrial 

da Região Nordeste e internacionalmente como sendo o principal polo tecnológico da América 

Latina, com uma população estimada em 409.731 habitantes, conforme dados do IBGE (2019), 

sendo a segunda cidade mais populosa do estado. No que se refere a questão econômica, o 

município lidera efetivamente o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, 

representando 15,63% do total das riquezas produzidas na Paraíba (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, 2021).  

No que diz respeito ao atendimento voltado para o público infantojuvenil, Campina  

Grande é um município que se destaca pelo amadurecimento das discussões junto aos serviços  

e programas voltados a política de proteção referentes a esse público, contando com a Rede  

Local de Atendimento à Criança e ao Adolescente – REDECA, configurando-se em um espaço  

de discussão privilegiado, que congrega vários atores do Sistema de Garantia de Direitos  (SGD) 

com representação dos eixos de proteção, promoção e controle dos direitos da criança  e do 

adolescente. 

O município de Campina Grande teve o primeiro caso de COVID-19 confirmado no dia 

27 de março de 2020. A primeira medida tomada foi o Decreto nº 4.463 de 16 de março de 

2020, destacava-se no Decreto, a recomendação do isolamento social, em especial, para às 

pessoas idosas e/ou com comorbidades; o controle de eventos abertos ao público; o reforço às 

ações de higiene entre outras indicações objetivando frear a contaminação pelo novo vírus. 

Contudo, das medidas seguintes, foram acionadas 56 (cinquenta e seis) medidas (decretos) para 

o enfrentamento da doença mediante levantamento realizado nos Semanários Oficiais do 

Município de Campina Grande/PB. 

Apesar do país apresentar grandes avanços em relação à proteção da infância e 

adolescência sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 o grande marco, o Brasil 

ainda está entre as nações que mais violam os direitos dessa população. Conforme dados da 

Secretaria de Direitos Humanos, das 137,8 mil denúncias relatadas ao Disque 100, em 2018, 
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76.216 se referem a violações de direitos de crianças e adolescentes (BRASIL, 2018). As 

violações ocorrem quando não há a efetivação dos direitos básicos elencados no ECA: vida, 

saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Entre as violações, 

podemos citar a violência doméstica, trabalho infantil, abuso sexual, falta de acesso ao ensino 

de qualidade, retirada da criança do seio de sua família, ausência de atendimento público a 

saúde, negligência institucional, dentre outras. Diante da realidade apresentada, buscou-se 

investigar como tal cenário de violações de direitos se apresenta no contexto de isolamento 

social, ou seja, em tempos de pandemia, no município de Campina Grande, na Paraíba. 

 

6 OS ACHADOS DA PESQUISA 

 

Foi considerado neste estudo para investigação, o período de isolamento social 

correspondente a março de 2020 à abril de 2021. Os dados da pesquisa se fizeram coletar junto 

aos Centro de Referência Especializado de Assistência Social –CREAS, Setor de vigilância 

socioassistencial, Conselhos Tutelares e Serviços de oferta de benefícios eventuais do 

município.  

No Município de Campina Grande –PB obedecendo a lógica de distribuição territorial e 

pelo porte do Município, no caso hoje, considerado de gestão plena, temos o quantitativo de 

03 unidades do CREAS, os dados apresentados se constituem por uma amostra que será 

representada por duas unidades, nesse caso, as unidades I e III, e servirá de base para 

analisarmos algumas variações nos atendimentos. 

Observando o número de violações registradas pelo CREAS II, referente aos anos de 

2019, 2020 e os três primeiros meses de 2021, os indicadores  apresentados no período que vai 

de 2020 aos três primeiros meses de  2021 apresentam uma diminuição preocupante em 

relação ao  registro dos casos correspondente a 2019, com exceção daqueles que dizem 

respeito aos  indicadores que fazem alusão aos efeitos causados pela pandemia, a saber: 

orientações para a  contemplação de auxílio emergencial junto ao Cadastro Único e programa 

Bolsa família,  orientações junto a Defensoria Pública, busca por atendimento médico, 

concessão de auxílio nutricional (cesta básica), busca por produtos de higiene pessoal e 

máscaras, dentre outros. No que se refere aos dados da unidade III, observou-se o fenômeno 

de uma suposta demanda reprimida, pois o dado que se apresenta em destaque continua sendo 
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representado pela busca do auxílio nutricional em especial. No que remete a situações de 

abandono, negligência, ou outro tipo de violência que implique na necessidade de acolhimento 

institucional ou de perda do poder familiar, percebe-se que os números têm crescido 

vertiginosamente nos anos de 2020 e no primeiro trimestre de 2021 se comparado ao ano de 

2019. Podemos considerar como preocupante, tendo em vista que a medida de acolhimento é 

considerada como a última medida a ser solicitada pela Rede. A partir dos dados fornecidos 

pela Vigilância Socioassistencial foram feitas algumas análises acerca do quantitativo de 

notificações de violências sofridas por crianças e adolescentes no referido período. 

Considerados os dados referentes ao ano de 2020, comparativamente aos dados de 2019, 

temos o comportamento demonstrado na tabela abaixo: 

 
Tabela 1-Quantidade de violações contra crianças e adolescentes, 2019-2020 

 2019  2020  

 Masculino Masculino Masculino Masculino 

Tipo de Violação 27 98 8 56 

Violência 
intrafamiliar 7 46 3 31 

Abuso e 
exploração 

sexual; 
negligência e/ou 

abandono 46 159 19 68 

Trabalho infantil 28 13 10 10 

TOTAL 108 316 40 165 

Fonte: Elaboração própria 

 

O ponto a destacar nos quadros acima diz respeito à queda expressiva no quantitativo 

de notificações entre 2019 e 2020. Considerando o somatório do registro de todas as violações 

supracitadas, temos em 2019, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) casos notificados, e em 2020, 

apenas 205 (duzentos e cinco), o que expressa em percentuais uma queda de 48% no número 

de notificações de violações.  O que nos leva a indagar: será que essa queda no quantitativo 

representa uma diminuição de atos de violação de direitos contra a população infanto-juvenil? 

Ou isso é fruto da subnotificação decorrente do trabalho remoto das instituições e do 

isolamento social imposto pelas medidas de isolamento proposto para enfrentamento da 

pandemia?  

No que se refere aos dados coletados junto aos Conselhos  Tutelares do município de 
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Campina Grande, tem-se o seguinte panorama: foram contactados  todos os 04 (quatro) CT 

existentes, destes, dois (os conselhos Norte e Sul) encaminharam as  informações que 

apresentam o cenário das denúncias recebidas em 2019, 2020 e de jan-abr de  2021; Conselho 

Leste encaminhou informações de 2020 e jan.-abr. de 2021; e o Conselho  Tutelar Oeste, se 

limitou ao envio dos somatórios de notificações do mês de mar de 2020 ao  mês de mar de 

2021, apresentando a notificação de 41 registro de denúncias, o que representa  inflexões na 

análise aqui proposta e impossibilita a análise deste junto aos demais. Contudo, o baixo número 

de denúncias registradas no período citado em relação aos anos anteriores, faz presumir 

também, que ocorreu a subnotificação por tais instituições.  

Dos dados levantados referentes às denúncias por tipo de violação (tais quais trabalho 

infantil, abuso e/ ou exploração sexual, maus tratos e negligência, situação de rua, abandono e 

acolhimento institucional), com vistas a sintetizar as informações coletadas, exibiremos, de 

maneira geral, o comportamento do quantitativo de tais violações. Mas, é válido ressaltar, que 

das tipificações apresentadas, a violação com maior incidência, diz respeito aos casos de maus 

tratos e negligência, em todas as entidades, em todos os períodos, o que se faz expressar na   

tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Número de denúncias registradas pelos Conselhos Tutelares - 2019 a 2020 

Unidade 2019 2020 2021 

Conselho Tutelar Norte 83 116 66 

Conselho Tutelar Sul 317 137 84 

Conselho Tutelar Leste Sr 163 42 

TOTAL 400 416 192 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, os dados coletados junto aos serviços de oferta de benefícios eventuais e 

vigilância sócio assistencial, observa-se que no período de 2019 a 2020, anterior a pandemia, 

percebe-se que o maior número de solicitações, se fez por cestas básicas, com 397 unidades. 

Em segundo lugar, ficou o número de auxílio funeral com 266 solicitações, seguido de aluguel 

social com 42 inclusões. E por último, o Kit enxoval com 7 solicitações. Quando comparados 

com os números do ano de 2020, constata-se que todos os tipos de benefícios eventuais 

tiveram acréscimos, principalmente o benefício eventual de cestas de alimentos, que no 
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período do primeiro ano da pandemia do Coronavírus, foi o item mais solicitado. 

Quando comparados com os números do ano de 2020 (março de 2020, das primeiras 

medidas de isolamento social) e os três primeiros meses de 2021, constata-se que todos os 

tipos de benefícios eventuais tiveram acréscimos, principalmente o benefício eventual de 

cestas de alimentos, que no período do primeiro ano da pandemia do Coronavírus, foi o item 

mais solicitado com um total de 10.272 (no gráfico classificado como cesta pandemia), tendo 

apresentando um acréscimo de 2.587,40%. O segundo benefício eventual mais solicitado no 

ano de 2020, foi o auxílio funeral, com um quantitativo de 294 solicitações, obtendo um 

aumento de 9,58% em relação a 2019 (266). Na sequência, o Kit enxoval (com 105) ficou em 

terceiro lugar no número de solicitações, com um acréscimo de +1.500% comparado ao ano de 

2019 (7 solicitações). O que é reflexo da fome que aumentou no país como consequência das 

medidas de austeridade já citadas e as de isolamento social. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados nos impõe um alerta e suscita a necessidade de investigação sobre as violações 

de direitos de crianças e adolescentes no período de pandemia, no contexto das  medidas de 

isolamento social, que implicaram também em uma crise econômica, o que vem impactar  de 

forma mais contundente as famílias mais pobres, pela situação de vulnerabilidade social a  que 

estão expostas, que se expressa no aumento do desemprego e da pobreza e na diminuição  da  

renda, acresce-a isso o trabalho remoto realizado pelas instituições da Rede de proteção que 

dificulta o acolhimento das denúncias, o que se expressa na subnotificação. O estudo remete a 

consideração que, a realidade na qual crianças e adolescentes precisam ficar em seus lares o 

dia inteiro, em companhia daqueles que historicamente se configuram como os seus principais 

violadores, concentram o maior número de ocorrências de violências contra crianças e 

adolescentes, e que, os espaços que possibilitam a identificação e a denúncia dos indícios de 

violações junto a essa população, é a escola. 

Conclui-se, portanto, que as medidas de isolamento social e o trabalho remoto, estariam 

obstaculizando a denúncia e contribuindo para a subnotificação. A subnotificação estaria se 

manifestando na diminuição do número de denúncias, que, por sua vez, decorre das crianças e 

adolescentes estarem afastadas do olhar da comunidade escolar em decorrência das medidas 
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de isolamento social. Considere-se que é a Escola, a comunidade escolar, quem mais realiza a 

denúncia. 
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