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Capa:  
Em Maroantsetra, Madagáscar, jovens participantes de um workshop com o título Mapas das Vozes da 
Juventude capturam uma memória sobre o seu ambiente. A memória foi transferida para um mapa online 
utilizando as coordenadas do sistema de posicionamento global (GPS). Mapas das Vozes da Juventude é 
uma plataforma online que utiliza o mapeamento digital e os media para envolver e capacitar os jovens.
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Celebramos este ano os 25ºs aniversários de 

dois eventos muito diferentes, mas igualmente 

signifi cativos: a adopção da Convenção sobre os 

Direitos da Criança pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas2 e a invenção da World Wide Web por 

Sir Tim Berners-Lee.3

A Convenção fez uma promessa extraordinária às crianças defi nindo os seus direi-
tos civis, políticos, económicos, sociais, de saúde e culturais4 e milhões de crian-
ças de todo o mundo têm benefi ciado destes direitos desde então.  A revelação ao 
público do código da Web marcou o início da Web tal como a conhecemos e actu-
almente existem cerca de três biliões de utilizadores em todo o mundo.5  Embora 
estivessem pouco relacionadas em 1989, a Convenção e a Web  têm importantes 
desafi os e oportunidades comuns em 2014.

Tanto a Convenção como uma inovação social e a Web como uma inovação téc-
nica têm tido impactos transformadores e tornaram o mundo num lugar melhor. 
A Convenção serviu de modelo para a legislação garantir que as crianças tenham 
a oportunidade de se desenvolver até ao máximo do seu potencial e constitui 
uma ferramenta de advocacia poderosa para as organizações que promovem 
a saúde e o bem-estar de todas as crianças. No que diz respeito à Web, esta 
conectou e contribuiu para capacitar as crianças de todo o mundo, oferecendo-
lhes oportunidades singulares para a auto-expressão, criatividade, aprendizagem 
e envolvimento cívico.6

Ao mesmo tempo, as promessas dos dois jubilaires também continuam obras em 
curso. No caso da Convenção, continuam a persistir disparidades nos direitos da cri-
ança à sobrevivência e ao desenvolvimento.7 E a Web luta por ultrapassar as diferen-
ças digitais e lacunas em termos de capacidades,8 uma vez que uma grande parte da 
população mundial continua desconectada,9 tudo isso enquanto a promessa de uma 
Web livre e aberta – um aspecto fundamental de qualquer democracia robusta – está 
sob ameaça. Nesta junção crítica, a Convenção e a Web necessitam de um compro-
misso renovado e redobrado de todos nós que, em última instância, se traduz numa 
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acção e colaboração coordenadas a nível global entre todos os grupos e interve-
nientes relevantes. Fazer face às lacunas, diferenças, disparidades e riscos que 
as crianças enfrentam tanto online como offl ine não só constitui um imperativo 
e responsabilidade moral, como também uma necessidade social, e até mesmo 
económica.

A promessa e a necessidade de um compromisso renovado não são os únicos 
pontos de ligação entre a Convenção e a Web ao celebrarmos os seus 25ºs an-
iversários. Em 2014, elas estão interligadas de forma mais profunda do que nunca. 
A Web – um modelo de partilha de informações criado sobre a internet – tornou-
se a principal tecnologia através da qual as crianças com acesso, habilidades e 
meios exercem os direitos à informação e comunicação protegidos ao abrigo da 
Convenção. As crianças usam a Web para procurar e envolver-se com a informa-
ção e o conhecimento, para partilhar momentos importantes das suas vidas e 
para construir e manter relacionamentos além-fronteiras. Elas também usam a 
Web para a expressão criativa, para participar nas suas comunidades e, à medida 
que vão crescendo, para contribuir para a economia digital.10

À medida que a Web se torna uma parte importante da vida de muitas crianças e 
que os líderes dos governos e empresariais, actores da sociedade civil e outros 
intervenientes se envolvem em conversações globais e tomam medidas cada vez 
mais coordenadas com vista a trazer os milhões de pessoas desconectadas para a 
Web, devemos considerar o 25º aniversário da Convenção como uma oportunidade 
para refl ectir com cuidado, mas de mente aberta, sobre a interacção existente 
entre os direitos das crianças e a tecnologia de informação e comunicação.11 De-
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vemos criar uma visão e um roteiro de como usar a lei e a tecnologia para ultrapas-
sar as lacunas, diferenças e disparidades existentes no gozo dos direitos funda-
mentais pelas crianças na era digital. É igualmente importante que incluamos as 
crianças nestas discussões, tal como os jovens de todo o mundo estão a contribuir 
para a iniciativa The Web We Want (A Web que Queremos) 12 como parte do 25º an-
iversário da Web. É encorajador ver que tais conversas começaram a ter lugar este 
ano, de forma mais proeminente no recente Dia de Discussão Geral do Comité 
sobre os Direitos da Criança.13 Neste evento, académicos e profi ssionais presti-
giados partilharam dados de pesquisa sobre as experiências digitais das crianças 
e discutiram possíveis mudanças na Convenção de modo a torná-la adequada ao 
ambiente conectado digitalmente em que muitas das nossas crianças estão cada 
vez mais a crescer.14 Todavia, podemos e devemos considerar o envolvimento das 
crianças como um passo em frente ao explorarmos e moldarmos os seus direitos 
para um futuro digital. Proponho uma abordagem mais alargada, mais estratégica 
e globalmente interligada em relação ao envolvimento das crianças e jovens nas 
conversas em curso sobre os seus direitos digitais.

A abordagem proposta procura envolver os jovens em todas as fases relevantes 
dos debates contemporâneos sobre os direitos digitais, incluindo a pesquisa, a 
acção e educação e a avaliação. Esta abordagem tira vantagem da Web, fortalece 
a colaboração entre gerações e pode aprofundar as lições tiradas das iniciativas 
orientadas para a juventude em todo o mundo. A título de exemplo, a Youth and 
Media15 no Berkman Center for Internet & Society16 é um projecto que delineia 
como os jovens podem informar os esforços de pesquisa globais destinados 
a uma melhor compreensão das vidas digitalmente conectadas das crianças e 
a ajudar a interpretar os resultados dessa pesquisa. Um relatório recente, sub-
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pintura no computador de 
uma escola em Rangamati, 
Bangladesh. 
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“ Proponho 
uma abordagem 
mais alargada, 
mais estratégica 
e globalmente 
interligada em relação 
ao envolvimento das 
crianças e jovens 
nas conversas em 
curso sobre os seus 
direitos digitais. ”
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metido pelo Young and Well Cooperative Research Center por ocasião do Dia de 
Discussão Geral do Comité sobre os Direitos da Criança, refl ectindo os pontos de 
vista de 148 crianças provenientes de 16 países, apresenta as ideias com que as 
crianças podem contribuir ao analisarmos os seus direitos digitais.17 E um trabalho 
recente elaborado pelo Centro de Justiça e Prevenção do Crime (Center for Jus-
tice and Crime Prevention – CJCP) e o UNICEF na África do Sul ilustra a importân-
cia de se trabalhar com os jovens e grupos de pares ao procurarmos transformar 
as políticas em intervenções e experiências de sucesso.18

Tal como estas e muitas outras experiências no terreno nos ensinaram, uma 
estratégia melhorada para o envolvimento das crianças em todas as fases do dis-
curso em evolução sobre os direitos digitais a nível nacional e internacional requer 
uma formação adequada de todos os actores envolvidos. Os educadores têm 
de ser formados para que sejam não apenas professores efi cazes, mas também 
bons mentores que se envolvem criativamente e de maneira responsável com as 
crianças com recurso à Web e a outras tecnologias digitais. Estruturas adequadas 
de apoio e fi scalização devem garantir que os riscos associados ao uso da Web 
em espaços conectados de aprendizagem e envolvimento de crianças sejam devi-
damente enfrentados e que as oportunidades sejam maximizadas. Um trabalho 
sério com as crianças sobre a agenda dos direitos digitais também requer recur-
sos fi nanceiros – por exemplo, para garantir o acesso e promover a criação de 
competências digitais – e os compromissos de tempo por parte dos cuidadores, 
educadores e, em última instância, dos responsáveis pela defi nição de políticas. 
Acima de tudo, os esforços requerem um forte compromisso colectivo para levar 
a sério as crianças e os jovens ao procurarmos colmatar as lacunas digitais e ultra-
passar as disparidades e ouvir os seus pontos de vista sobre as matérias que
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as afectam, tal como a convenção exige.

Seja no contexto da Convenção sobre os Direitos da Criança ou da World Wide 
Web, os esforços concertados e globais devem envolver as crianças de maneira 
mais exaustiva nas conversas sobre o seu futuro. Se não o fi zermos, corremos o 
risco de, nos próximos 25 anos, formular tratados, leis e políticas sobre os direitos 
digitais que estão desgarrados das realidades de uma geração cada vez mais 
conectada digitalmente e não teremos sucesso na tarefa de tornar o mundo num 
lugar melhor, em especial para as crianças mais vulneráveis e marginalizadas.
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