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Há cerca de 2.500 anos, o filósofo chinês Confúcio orientava seus alunos a "estudar o passado se
quisessem definir o futuro". Quando se trata de levar mudanças às crianças menos favorecidas, essa
ideia guarda uma grande lição: investir em inovação.
Inovações – novas soluções para problemas antigos – levaram ao desenvolvimento de novas
vacinas e de tratamentos com boa relação custo/eficácia, como os sais de reidratação oral e a
suplementação com vitamina A, que ajudaram a reduzir drasticamente o número de crianças
pequenas que morriam a cada ano devido a doenças evitáveis.
Inovações – novas formas de pensar – levaram, há 25 anos, à adoção da Convenção sobre os
Direitos da Criança, que transformou a forma de pensar sobre a criança e a infância, enunciando
pela primeira vez que todas as crianças têm, desde o nascimento, os mesmos direitos que os
adultos, e que os governos têm obrigação legal de proteger esses direitos.
Inovações – novas formas de agir – levaram também ao estabelecimento, em 2001, dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) – oito metas a serem alcançadas até 2015 – que, entre outras
realizações importantes, resultaram em progressos significativos na redução da pobreza extrema, na
expansão do acesso à água limpa e no aumento do número de crianças matriculadas na escola
primária. No entanto, nem todos os ODM foram cumpridos – e nem todas as crianças foram
alcançadas.
Na verdade, muitas crianças foram deixadas para trás, e seus
direitos – e seu potencial – não foram realizados. Para alcançar
essas crianças, precisamos continuar a investir em inovações:
ferramentas inovadoras, pensamento inovador e parcerias
inovadoras, de modo que as comunidades consigam desenvolver
suas próprias soluções, criando redes "glocais" que ajudem a
implementar as ideias mais promissoras.

Temos hoje uma chance de
enfrentar o desafio de apagar
as desigualdades que privam
as crianças de seus direitos e
ameaçam ganhos do
desenvolvimento global.

São ações especialmente importantes neste momento, à medida que o mundo antevê os próximos
25 anos de avanços em relação aos direitos da criança, no âmbito da Convenção, e quando a
comunidade global começa a reunir-se em torno de uma nova agenda de desenvolvimento
sustentável para o período pós-2015. Temos hoje uma chance de enfrentar o desafio de apagar as
desigualdades que privam as crianças de seus direitos e ameaçam ganhos do desenvolvimento
global. Isso significa mudar nossa forma de pensar e nossa forma de agir.
Por exemplo, vimos que inovações ajudaram a impulsionar a revolução pela sobrevivência infantil na
década de 1980 e, mais recentemente, ajudaram a estimular o esforço global para alcançar a meta
dos ODM que determinou a redução da mortalidade infantil em dois terços. Imagine como novas
ideias poderiam estimular um novo movimento para acabar com a violência contra a criança – um
desafio global imenso, que, como se observa, esteve ausente dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio.
A violência contra a criança – seja física, psicológica ou sexual – está tão disseminada que afeta
todos os países, todas as comunidades. O impacto dessa "epidemia" global sobre a vida de cada
criança é profundo, e os custos econômicos também são impressionantes. Um estudo realizado em
2014 pelo Overseas Development Institute (ODI) estima que os custos e os impactos globais e
econômicos da violência cheguem a sete trilhões de dólares.
Enfrentar esse desafio exige que nós, como comunidade global, comecemos a pensar e a agir de
maneira diferente. Em primeiro lugar – e o mais importante –, precisamos tornar o fim da violência
contra a criança uma prioridade pública, e um objetivo central na nova agenda de desenvolvimento.
Em segundo lugar, devemos acabar com a percepção de que a violência contra a criança é aceitável.

E em terceiro lugar, devemos engajar as comunidades e os próprios jovens na busca por soluções
para um problema profundamente enraizado em tantas sociedades.
Inovações podem ser a chave para aumentar a conscientização pública em relação a esse problema
global, levando governos, comunidades e as próprias famílias a enfrentar a violência contra a criança
– e aumentando o poder dos jovens para que atuem no sentido de mudar sua própria vida.

O Proteja Brasil – um novo aplicativo para smartphones e tablets, que permite que os jovens relatem
e combatam casos de violência e abuso – é um bom exemplo de como esse poder já vem
aumentando. O aplicativo móvel baseia-se em tecnologia GPS, mostrando números de telefone e
mapas locais que indicam o caminho para delegacias de polícia, organizações de proteção e outros
espaços seguros para crianças e adolescentes.
Os jovens são a força motriz que anima outras novas formas de combate à violência. Por exemplo,
um menino norte-americano de 14 anos de idade inventou um meio de rastrear, em tempo real,
ameaças praticadas pela internet – cyberbullying –, por meio da análise de mensagens de mídias
sociais. E inovações podem ajudar também a lidar com a violência em situações de conflito. Por
exemplo, outro jovem inventor desenvolveu um sistema de alerta baseado em texto para avisar
crianças e pais que vivem na faixa de Gaza na ocorrência de qualquer perigo próximo às escolas
locais.
Essas são apenas pequenas soluções para problemas enormes, mas indicam o caminho para um
futuro em que seja maior o número de crianças que poderão realizar seus direitos de viver sem que
estejam sujeitas a violência, abuso ou medo. Precisamos produzir mais ideias como essas e
fomentar novas formas de trabalho conjunto para atingir objetivos comuns em relação a todas as
questões que afetam a vida e o bem-estar da criança.
A própria formulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já se mostrou inovadora e
claramente inclusiva. Em mais de cem países, participam de diálogos no nível nacional não apenas
formuladores de políticas, mas também uma ampla diversidade de pessoas – inclusive os maiores
interessados no futuro: as próprias crianças.
Temos hoje uma chance de avançar a partir dessa perspectiva e garantir que inovações em favor
das crianças – e principalmente inovações para protegê-las contra violência e abuso – sejam
incluídas na nova agenda de desenvolvimento. Pois é somente por meio desse tipo de pensamento
novo e de novas parcerias que definiremos um futuro em que as crianças estejam seguras, recebam
educação e sejam saudáveis e resilientes.
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