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RESUMO 

O presente estudo apresenta resultados parciais de pesquisa, como o intuito de fazer 
uma aproximação sobre possíveis fatores culturais entre situações de violação de 
direitos em cidades alemãs e cidade brasileira colonizada por alemães, 
nomeadamente Nova Petrópolis-RS, de modo a fornecer material comparativo para 
pesquisas realizadas no Brasil em municípios fundados por imigrantes alemães. 
Dessa forma, buscou-se identificar inicialmente notícias sobre violações de direitos de 
crianças e adolescentes durante a pandemia, por meio de pesquisa documental em 
um jornal de sítio eletrônico alemão, durante os anos de 2020 a 2022. A partir dos 
resultados obtidos, identificou-se, especialmente casos de abuso sexual, exploração 
sexual, impactos no acesso e qualidade da educação e que há indícios de aumento 
de casos de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes no período 
pandêmico de COVID-19.  
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ABSTRACT 

The present study presents partial research results, with the aim of approaching 
possible cultural factors between situations of violation of rights in German cities 
and a Brazilian city colonized by Germans, namely Nova Petrópolis-RS, in order 
to provide comparative material for research. carried out in Brazil in municipalities 
founded by German immigrants. In this way, we initially sought to identify news 
about violations of the rights of children and adolescents during the pandemic, 
through documentary research in a German electronic website newspaper, 
during the years 2020 to 2022. if, especially cases of sexual abuse, sexual 
exploitation and impacts on access and quality of education and that there are 
indications of an increase in cases of violation of the rights of children and 
adolescents in the pandemic period of COVID-19. 
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