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Uma análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) mostra que “cerca de 77% das crianças 
menores de 18 anos em todo o mundo vivem em um dos 132 países que têm algum tipo de restrição de 
circulação em virtude da COVID-19” e no que tange à educação, toda uma geração de crianças e adolescentes 
teve que interromper seus estudos. De acordo com os dados mais recentes disponíveis da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), "1,57 bilhões de alunos estão sendo afetados 
neste momento pelo fechamento de escolas em mais de 190 países”.1

"Com base na experiência de isolamentos anteriores, sabemos que meninos em idade escolar (e, principalmente, 
as meninas) que não frequentam a escola por um longo período de tempo têm menos probabilidade de retornar, 
quando as aulas recomeçam”.2 A situação é mais complicada entre as famílias que não conseguem realizar 
seu trabalho a partir de sua casa e que, por isso, não têm comida suficiente.

O fechamento das escolas também elimina o acesso aos programas de alimentação escolar, fazendo com 
que as taxas de desnutrição disparem. "A pandemia é uma crise de saúde que está se tornando rapidamente 
em uma crise dos direitos da criança", disse Henrietta Fore, diretora executiva do UNICEF.3

Os fatores de risco para violência, abuso e negligência estão aumentando para as crianças que vivem sob 
restrição de mobilidade e declínio socioeconômico. Embora seja verdade que milhões de crianças e 
adolescentes recorrem à tecnologia digital para se conectar com o mundo exterior e possam pedir ajuda, 
como podemos garantir que eles estão a salvo do perigo e das possíveis consequências nocivas da 
Internet?

Sobre este ponto, Eden Valle, diretor do Ministério Amber, na Nicarágua, comenta que "a compulsão pelos 
videogames, a pornografia ou as redes sociais em adolescentes podem ser acentuadas como uma forma de 
busca de paz e calma diante de sentimentos de ansiedade ou quadros depressivos. gerados pelos desafios que 
estão enfrentando; o que prejudica ainda mais o seu bem-estar físico e emocional". Será importante prestar 
atenção aos sinais que as crianças e os adolescentes podem estar nos enviando a esse respeito e 
ajudá-los a fazer um uso responsável dos seus telefones celulares, tablets ou computadores.
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Para prevenir esses estados de ansiedade ou depressão, é aconselhável criar rotinas que permitam às 
crianças e adolescentes planejarem o que acontecerá durante o seu dia, transmitir informações 
verdadeiras sobre o estado atual da pandemia e encontrar distrações que possam ser realizadas com eles, 
como jogos domésticos, a preparação do jantar ou outras atividades domésticas.

Com relação aos jovens, a crise do COVID-19 tem algumas características peculiares. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) publicou um novo relatório no qual enfatizou que o setor mais afetado da 
sociedade serão os jovens, que receberão "um duro golpe”.4 

"Os jovens geralmente trabalham em setores e indústrias afetados pela pandemia, como o comércio 
atacadista ou varejista, serviços de hotelaria e restaurantes (vendedores, cozinheiros, garçons)".  A falta de 
experiência e de uma rede de contatos torna ainda mais difícil a busca de um emprego formal no qual 
possam contar com toda a proteção legal e social que precisam.

También los jóvenes emprendedores o empresarios tienen sus dificultades. Por tratarse de 
emprendimientos en general de pequeña escala, las posibilidades de conseguir préstamos o contar con 
ahorros previos es casi imposible. 

Matheus Motta dos Santos, especialista em tecnologias digitais e pastor de jovens no Brasil, faz o 
seguinte comentário: “Os jovens querem ser perfeitos em tudo o que fazem e isso é ótimo, mas há uma grande 
diferença entre buscar a perfeição e ser perfeccionista. Aqueles que buscam a perfeição devem saber que as 
quedas fazem parte do caminho e que é possível retornar ao ponto onde caíram.” Ele afirma que, essa crise "é 
um desafio para superarmos a nós mesmos, reconhecendo que a crise faz parte do que os tornará ainda 
melhores".

Para concluir, Eden Valle afirma que “a nova realidade pós-COVID-19 produzirá transformações na área 
emocional de crianças, adolescentes e jovens, causando um aumento de traumas emocionais que deverão ser 
tratados e resolvidos. A resposta não está em uma instituição ou no governo como entidades abstratas; 
encontraremos a solução na participação ativa e conjunta de cada um de nós para apoiar as novas gerações ”.

O que você fará hoje pelo bem-estar das crianças, adolescentes e jovens? 
Tome a iniciativa e comece a fazer parte de sua história.

E JOVENS

A crise do COVID-19 tem um impacto negativo, sobretudo nas famílias com maior violação 
de direitos. Somente se trabalharmos juntos poderemos garantir que milhões de crianças, 

adolescentes e jovens permaneçam saudáveis. 
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