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Com a pandemia da covid-19, o fechamento das escolas e o lockdown fez com que os 

grupos vulneráveis se tornassem mais vulneráveis e vitimizados. O Brasil entrou em colapso 

durante o início da pandemia da covid-19, não somente no aspecto sobre a saúde e violência 

em geral, mas o aumento evidente de estupro em crianças e adolescentes, que em um olhar 

social são o futuro do país.  

Conforme demonstrado em 2020 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o 

Instituto Sou da Paz e o Ministério Público do Estado de São Paulo, trouxeram que a violência 

doméstica e sexual contra crianças e adolescentes cresceu de forma bruta, sendo 75% dessa 

violência correspondente ao estupro. 

O maior problema é que dentro dessa porcentagem cerca de 90% dos casos o agressor é 

alguém da família4. Sendo assim, se torna necessária essa visão criminológica, pois na formação 

do indivíduo na sua fase da infância e adolescência este sendo vitimizado por seu agressor, faz 

com que no futuro se torne um agressor, quando não protegido e acolhido pelo Estado e 

sociedade.  

                                                 
1 Docente da graduação do curso de Direito na FAEF – Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral.  
2 Discente da graduação do curso de Direito da FAEF – Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. 
3 Discente da graduação do curso de Direito da FAEF – Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. 
4 Índice de violência. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/pt/web/guest/w/pandemia-dificulta-

den%C3%BAncia-de-viol%C3%AAncia-sexual-contra-crian%C3%A7as-e-adolescentes-revela-

relat%C3%B3rio. Acesso em: 12/03/2022. 
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Deve-se pensar em políticas públicas eficientes no combate e prevenção de tais 

agressões, visto a observação de nossa vulnerabilidade como sociedade em uma situação tão 

crítica e delicada durante uma pandemia.  
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