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PREÂMBULO
 Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente da OAB/AL

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, criado no Brasil pela Lei nº 8.069, em 

13 de julho de 1990, constitui uma grande conquista para os direitos das crianças e dos 

adolescentes. A lei, que surgiu graças a intensas mobilizações dos movimentos em favor 

da infância e adolescência, foi à primeira no mundo a se adequar a Convenção Interna-

cional sobre os Direitos da Criança e regulamentou ao longo de seus artigos a doutrina da 

proteção integral e o princípio da prioridade absoluta já prevista no texto da Constituição 

Federal de 1988.

O ECA configura uma verdadeira mudança de paradigma nas leis vigentes ante-

riormente no Brasil, vez que trouxe consigo a orientação jurídica para aplicação da Dou-

trina da Proteção Integral e da Prioridade Absoluta, que busca priorizar a criança e o ado-

lescente em qualquer circunstância, seja na proteção de seus direitos, na prestação de 

socorro, atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como dando 

preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e na destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

adolescência.

Ao longo dos trinta anos de criação da Lei 8.069/90, ocorreram avanços significa-

tivos na política da criança e do adolescente, podemos citar como exemplo os Conselhos 

de Direitos, os Conselhos Tutelares, a Justiça Especializada, a universalização da educa-

ção com acesso para todos, a proibição de castigos físicos e tratamentos cruéis, o enfre-

tamento à violência sexual e ao trabalho infantil. Todos esses avanços só aconteceram 

graças a todos os esforços de pessoas e instituições determinadas a se fazer cumprir a 

proteção integral.

Neste viés, é importante mencionar que o ECA e a Carta Magna Brasileira, atribuem 

a sociedade, a família e ao poder público o dever de assegurar os direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes, para garantir com absoluta prioridade os interesses prove-

nientes da condição especial de pessoas em desenvolvimento que possuem. Dessa manei-

ra, além da responsabilidade de proporcionar condições adequadas para que alcancem 

a idade adulta com dignidade, cabem a cada um daqueles agentes protegê-los de toda 

forma de violência, discriminação, opressão e exploração. É de suma importância que 

todos os elencados no artigo 4º do ECA se conscientizem sobre a necessidade de ações 

voltadas para as demandas do público infantojuvenil, como também do cumprimento de 

seu papel fiscalizador da efetivação de direitos.

A premissa de uma implementação dos direitos da criança e do adolescente por 

parte do Estado, resultando em uma efetiva garantia de cumprimento destes direitos, não 

se tornaria possível se não houvesse o trabalho imprescindível da sociedade civil para a 

construção e efetivação da política pública da criança e do adolescente.

A relevância do papel desempenhado pela sociedade civil através de uma partici-

pação ativa, permanente e vigilante no processo de construção e proteção dos direitos 

da criança e do adolescente é crucial para que todo o trabalho e ferramentas desenvol-
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vidas pelo Estado sejam, de fato, colocados em prática no dia a dia do convívio social; 

sua importância significa a existência de um olhar crítico nas ruas, praças, comunidades, 

bairros, escolas, e dentro do próprio seio familiar em tempo integral, tornando muito mais 

possíveis e fortalecidos todos os mecanismos de proteção e aplicação dos direitos positi-

vados pelo Estado.

É importante que enxerguemos a Lei 8.069/90 como um mecanismo de 

transformação social necessário, que enxerga a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos capazes de tornar a sociedade mais justa e igual. Somente através da efetivação 

da absoluta prioridade e proteção integral às infâncias e adolescências brasileiras é que 

será viável obter uma mudança positiva. Todavia, esta não será possível amanhã, se não 

garantirmos às crianças e adolescentes a efetivação de seus direitos agora.

Nos próximos anos, Estado, família e sociedade civil precisam cumprir sua obriga-

ção constitucional e caminhar em consonância e consistência para que os compromissos 

e direitos em favor da população infantojuvenil sejam reafirmados e efetivados.

Neste sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, além de ser uma en-

tidade de classe, disciplinando todos os regramentos relativos à advocacia, possui uma 

função social muito importante perante a sociedade. Dentre essa função social está a 

disseminação do conhecimento a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 

como assegurar que a população infantojuvenil tenha seus direitos garantidos com ab-

soluta prioridade em todos os aspectos de sua vida, além de fomentar e apoiar iniciativas 

que visem o fortalecimento das disposições do ECA. Como exemplo, destacamos o exce-

lente trabalho da Liga Acadêmica de Direito da Criança e do Adolescente da UNIT em Ala-

goas, que ao colocar em evidência e chamar a atenção da sociedade à acadêmica para 

debater temas tão relevantes à proteção e garantia dos direitos infantojuvenis, cumpre o 

dever constitucional disposto no texto do art. 227.
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APRESENTAÇÃO
João Victor Leite Azevedo Regis

  Afirmo, sem medo de errar, que as crianças e os adolescentes são o bem mais pre-

cioso da sociedade. Sem fugir do clichê, são o futuro de uma nação, dotados de capaci-

dades e de habilidades. Nesse sentido, admitindo-se a sua condição de seres em desen-

volvimento, carecem de especial atenção e cuidado. No entanto, em muitas situações têm 

seus direitos e deveres violados, uma vez que os dispositivos legais, apesar de facilmente 

encontrados na internet, por exemplo, são pouco conhecidos e efetivados.

 Por isso, o principal objetivo da Liga Acadêmica de Direito da Criança e do Ado-

lescente da Unit/AL - LADCA é possibilitar que os direitos e os deveres, positivados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sejam conhecidos por todos. Como, então, 

contribuir para que o ECA, lei que completa 30 anos em 2020, chegue a todos os públicos, 

de forma acessível e resumida? Fomos além desse questionamento: como contribuir para 

que as crianças tivessem conhecimento de seus direitos e também de seus deveres? 

 A resposta nos ocorreu em forma de cartilha informativa.

 Diante dessa resposta, nossos ligantes se debruçaram sobre o ECA para o desen-

volvimento da cartilha. E, assim, contando com a parceria de instituições jurídicas, diretor 

de arte, ilustradores, nasceu “DIREITO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES: CUIDADO, 

AMOR E RESPEITO! - Cartilha ilustrada sobre os direitos das crianças e dos adolescentes”, 

que resume o ECA, personificando-o no Super ECA e propondo um diálogo com a Lalá, 

menina inteligente e esperta, no auge de seus 6 anos, para falar sobre DIREITOS.

 Porque acreditamos nas crianças e nos jovens e em sua capacidade ilimitada de 

amar, de cuidar, de aprender, de ensinar e de persistir, também acreditamos, que o mundo 

pode ser um lugar melhor, mais humano e justo, através da transformação provocada por 

cada um deles. Esperamos contribuir para o entendimento de que a infância e a juven-

tude precisam de cuidados, carecem de amor e merecem respeito. E isto é Lei, viu?! Não 

somos nós que dizemos! Estes textos foram produzidos com muito carinho, dedicação e 

responsabilidade.

Esperamos que gostem!  
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A LIGA ACADÊMICA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA UNIT E O 
COMPROMISSO SOCIAL PARA COM A INFÂNCIA E A JUVENTUDE

Carolina Fontes Lima Tenório; Jhonyson Henrique Dias Nobre

O ordenamento jurídico brasileiro assevera que a criança e o adolescente são in-

divíduos em desenvolvimento, necessitando, assim, de tutela especial. Por conseguinte, 

conferiu-se ao Estado, à sociedade e à família o encargo de corroborar para a aplicação 

dos direitos dos menores. No entanto, não há de se negar que, diante de um cenário de 

descaso para com os direitos basilares dos cidadãos, de forma geral, os direitos das crian-

ças e adolescentes acabam perdendo seu espaço, que deveria ser prioridade absoluta.

Nesse cenário, surge a necessidade de fazer com que os menores tenham seus di-

reitos fundamentais devidamente aplicados e, para tanto, mostra-se indispensável que a 

comunidade, não apenas acadêmica, una-se para promover a importância de colaborar 

com o desenvolvimento dos jovens. Isto posto, surgiu a motivação para o desenvolvimento 

da Liga Acadêmica de Direito da Criança e do Adolescente (LADCA - UNIT/AL), pautan-

do-se como uma organização acadêmica voltada à defesa dos interesses desse público, 

dando primazia aos menores em situação de vulnerabilidade.

Outrossim, o papel da LADCA (UNIT/AL) não se restringe meramente a reafirmar 

os direitos das crianças e adolescentes, mas, mais que isso, tal papel concerne a fazer 

tudo o que está ao nosso alcance para, de fato, aplicar tais direitos. Dessa forma, visando 

cumprir o compromisso social que assumimos, pautamos nossas atuação no desenvolvi-

mento de atividades de ensino, levando o conhecimento acerca desse ramo do Direito e 

da Psicologia para mais acadêmicos, pesquisa, para apresentar problemas e soluções no 

que concerne aos direitos que protegemos, e de extensão, quando realizamos na prática 

a solução dos problemas que apontamos.

Nessa perspectiva, a LADCA (UNIT/AL) junta-se à comunidade alagoana em seu 

propósito de defender os interesses dos menores. Para tanto, contamos com diversas par-

cerias que, unidas em prol do mesmo objetivo, proporcionam uma tutela integral dos direi-

tos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessarte, esta cartilha mostra-se 

como um simples gesto de promoção da valorização das crianças e dos adolescentes, 

bem como das dos direitos garantidos a eles, reafirmando, assim, o papel social da liga. 
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 OS 30 ANOS DO ECA E O PAPEL DA SOCIEDADE NA
EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS E DEVERES

Débora Stela de Almeida Barbosa; Flávia da Silva Alves

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o agrupamento de normas e re-

gras do ordenamento jurídico brasileiro que busca a proteção integral das crianças e dos 

adolescentes. Passadas três décadas de sua publicação, o mencionado Estatuto trouxe 

maior efetivação para o art. 227 da Constituição Federal do Brasil, sendo considerado um 

grande marco na história do Direito Brasileiro, quiçá a mais importante.

Durante  os 30 anos do ECA, pode-se notar grandes avanços em muitas áreas 

da sociedade, como, por exemplo, a queda nas taxas de mortalidade infantojuvenil, bem 

como no número de crianças fora da sala de aula. No entanto, ainda há muito o ser feito.

Em razão disso, resta-se evidente a difícil caminhada em busca de assegurar os 

direitos e as garantias das crianças e dos adolescentes, no sentido de aprimorar os as-

pectos positivos e jamais retroceder, de modo a retificar os aspectos negativos e fazer 

efetivar os direitos dos hipervulneráveis.

     A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, atribuiu um sistema de correspon-

sabilidade entre a Família, o Estado e a Sociedade para proteger integralmente os direitos 

e deveres das crianças e dos adolescentes. Esta pauta foi reforçada pelo art. 3° do ECA, 

que ratifica essa atribuição de responsabilidade, tratada pela Constituição. Com isso, a 

questão de um desenvolvimento digno e equitativo, na infância e na juventude, passa a 

ser questão de justiça e democracia. 

    Nesse sentido, as crianças e os adolescentes são detentores dos mesmos direitos 

fundamentais que os demais ramos da sociedade. Por essa razão é que se deve voltar 

maior atenção a esses indivíduos. A sociedade civil deve conhecer amplamente o Estatuto 

e seus dispositivos, para que assim tenham melhor efetivação. O governo, por sua vez, em 

suas mais variadas esferas, deve-se dedicar a cumprir os direitos assegurados na Cons-

tituição e no ECA, tais como: lazer, saúde, cultura e educação. O grande desafio, portanto, 

é sair da esfera do dever ser, para alcançar, de fato e em verdade, a efetivação destes di-

reitos.
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ESSENCIALMENTE CRIANÇA E ADOLESCENTE: CUIDADO, AMOR E RESPEITO!
Victor Hugo Silva Martins; Ysllariane Nieslley Bezerra Santos; Thifany dos Santos 

da Silva

 
A criança e o adolescente são sujeitos de direitos que devem estar inseridos em 

um contexto de cuidado, amor e respeito integral, como é proposto no título da presente 

cartilha. Em confirmação a isto, o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, em seu 

art. 4, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado asse-

gurar a tais indivíduos os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, respeito, 

convivência familiar, dentre outros aspectos.

A família é compreendida como uma instituição estabelecida através das rela-

ções de afeto, que segundo Luca e Zerbine (2015), estão inteiramente relacionados aos 

sentimentos de carinho, cuidado e respeito. Dessa forma, a afetividade é um importante 

mecanismo no desenvolvimento humano saudável das crianças e adolescentes, que pos-

teriormente serão adultos.

De acordo com a filosofia de Baruch Spinoza/Espinosa/Espinoza (1632-1677), o cor-

po tem uma capacidade de afetar e de ser afetado e através dessa dinâmica, chamada 

de afecção, é que o corpo passa por uma transição pautada no aumento ou na diminuição 

da sua potência de agir no mundo (MARQUES, 2012). Sob a luz desse prisma é possível afe-

rir dois pontos primordiais: o primeiro é que os corpos, por natureza, são dotados de po-

tência para agir no mundo; segundo, que essa potência é modulada por meio dos afetos.

Sendo assim, é possível afirmar que os afetos têm um enorme poder de transfor-

mação social. Além disso, esta filosofia elucida que um corpo “será mais potente à medi-

da que puder estabelecer relações mais complexas com o que a cerca, o que supõe uma 

capacidade maior de afetar e ser afetado” (MARQUES, 2012, p. 22). Diante disso, nota-se 

como afetos e relações estão ligados e de como isso influencia no movimento de agir no 

mundo, ou seja, no grau de transformação na sociedade.

Outrossim, é a partir das interações interpessoais que o sujeito tem a possibilida-

de de adquirir conhecimentos que serão extremamente significantes em sua vida social. 

Mas, para que isto ocorra, é necessária à consolidação de um meio que propicie afeto e 

respeito; pois uma vez que a criança esteja inserida em um meio rico em estímulos afeti-

vos poderá se desenvolver integralmente, sendo este um aparato crucial no desenvolvi-

mento social infantojuvenil, que irá auxiliar nas suas interações, na forma de ver e com-

preender o eu, o mundo e a relação existente do “eu no mundo”.

Portanto, é de suma importância atentar para como tudo está relacionado, é pre-

ciso um ambiente que favoreça e estabeleça relações de cuidado, amor e respeito, para 

que essa criança possa incorporar e reproduzir isso em sua existência. É nítido o quão 

urgente e significativa é a tríade “cuidado, amor e respeito” para a vida humana, uma vez 

que se desde a infância o sujeito é abraçado por essa tríade existe uma possibilidade dele 

se desenvolver de forma mais íntegra e satisfatória em suas demais fases do desenvolvi-

mento.
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POR QUE É IMPORTANTE PROTEGER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLES-
CENTES?

Centro Acadêmico Esperança Garcia

 
Ao pensarmos numa criança ou num adolescente, contemplamos a visão de um ser 

humano em desenvolvimento, em construção da sua personalidade, e num processo de 

aprendizado e absorção de valores éticos, morais, religiosos etc. A infância é uma fase pri-

mordial na vida de uma pessoa, é a partir desta que padrões são criados, servindo como 

referência para o seu desenvolvimento pessoal e psicológico. Torna-se essencial que os 

responsáveis pelas crianças e adolescentes, sejam estes, os seus pais, professores, cuida-

dores e todos os que participam ativamente de suas vidas, se conscientizem acerca dos 

seus papéis em seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e social.

Desse modo, se compreende a necessidade de assegurar, bem como proteger os 

direitos e necessidades dessas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Ado-

lescente, criado em 13 de julho de 1990, trouxe um grande avanço democrático, sendo um 

reflexo do que foi possibilitado pela ordem internacional, em benefício da infância e ju-

ventude. Assim, o ECA nos traz o valor da criança e do adolescente como seres humanos 

e, portanto, sujeitos de direito que devem receber a devida atenção e dedicação, princi-

palmente por se encontrarem em desenvolvimento.

O ECA, portanto, demanda um tratamento específico e primordial, de tal forma que, 

para efetivá-lo, deve haver uma vinculação entre a organização social, a economia e a 

política. Destarte, somente o texto da lei não é suficiente, é preciso observar os direitos 

que englobam a vida das crianças e adolescentes, para que haja a execução dos mesmos 

e a concreta garantia de um ensino; educação; liberdade; lazer; alimentação; esporte, isto 

é, tudo o que possa ser fornecido que vise uma infância e juventude saudáveis e de qua-

lidade.

É necessária uma tutela adequada aos direitos da criança e do adolescente, visto 

que há muitos problemas que assolam a vida dos mesmos, como a violência intrafamiliar 

ou doméstica, o abuso sexual, entre outros. O Estado não possui somente a obrigação de 

observar e proteger esses direitos de qualquer violação, mas também, deve primar pelo 

combate à exclusão social, que também consiste numa forma de violência, na medida em 

que há a privação de uma vida digna.

Diante do que foi abordado, compreende-se que os direitos inerentes às crianças 

e aos adolescentes, reconhecidos pelo ECA, precisam ser executados de forma integral 

e devem ser incorporados no seio da sociedade, da família e do Estado. Garantir a efeti-

vação desses direitos tem como escopo assegurar uma sociedade mais justa, num futuro 

não tão distante, tratando-se de uma questão de cidadania e dignidade.
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O SUPER ECA
 

DEPOIS QUE ENTROU NO ESCRITÓRIO DE SUA MÃE E OLHOU OS LIVROS, UM DELES CHAMOU A SUA 

ATENÇÃO: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. A MENINA NÃO ENTENDEU NADA! MAS, 

COMO NUM PASSE DE MÁGICA, O LIVRO GANHOU VIDA E COMEÇOU A CONVERSAR COM ELA.

SUPER ECA: Oi, Lalá! Como vai você?
LALÁ: Ué! Quem é você?
SUPER ECA: Eu sou o Super Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, 
pode me chamar de Super ECA!
LALÁ: Super ECA?!
SUPER ECA: Isso mesmo! Sou um super-herói
LALÁ: Humm… que legal! Tem um super-herói na minha casa! E por que você 
tem esse nome engraçado? ECA! Para mim, “eca”, é uma coisa nojenta, que 
eu não gosto.
SUPER ECA: Na verdade, “ECA”, é só abreviação de Estatuto da Criança 
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e do Adolescente. Estou longe de ser uma coisa nojenta! Eu sou uma Lei, ou 
seja, fui escrito com o objetivo de determinar uma série de regrinhas que 
as pessoas devem cumprir para respeitar os direitos e os deveres das 
crianças e dos adolescentes.
LALÁ: Oba!!!
SUPER ECA: Eu fui criado há trinta anos! Mas, com o passar desses anos, 
os meus poderes ficaram cada vez melhores.
LALÁ: E qual é o seu super poder?
SUPER ECA: Eu tenho muitos poderes! Como, por exemplo, o poder da 
superproteção, da energia afeto... raios de saúde, choque de segurança! 
São muitos! Utilizo-os para proteger a todas as crianças e adolescentes de 
qualquer perigo. Cada palavra que está escrita em mim representa tudo 
que as pessoas precisam fazer para cuidar de você e de todas as outras 
crianças. Ah! Eu também tenho algumas recomendações para aqueles que 
resolvem não respeitar os meus conselhos.
LALÁ: Recomendações? O que é isso?
SUPER ECA: É como se fossem alguns castigos para os adultos que não 
cumprem com os seus deveres de adultos.
LALÁ: Hmm… Muito interessante, Super ECA!
SUPER ECA: Vamos conhecer mais sobre esses Direitos e Deveres?
LALÁ: Oba! Vamos sim!
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QUAIS SÃO OS SEUS SUPER-PODERES?
 

SUPER ECA: Lalá, agora que eu já que me apresentei, vou contar por tudo 
o que eu já passei para ser um super-herói tão legal! Assim como vocês, 
crianças, quando conseguem fazer algo que não sabiam antes, como amar-
rar os cadarços do tênis ou até mesmo andar de bicicleta sem rodinhas, eu 
passei por muitas mudanças até ser melhor na missão de cuidar de vocês.

Sabia que há muitos anos atrás, crianças, como você, e adolescentes, 
eram desvalorizados? Pois é, viviam bem distantes de possuírem algum 
tipo de atenção especial dentro da sociedade. Só de falar isso pra você, 
fico enjoado! Eca! Isso sim era muito ruim, né?

Mas, para nossa sorte, as pessoas passaram a olhar com mais cari-
nho e cuidado para os pequenos cidadãos, pois, diante de tantas atitudes 
ruins com a nossa garotada, já havia passado a hora de criar um super-he-
rói que pudesse garantir os seus direitos e mostrar os deveres que cada 
um possui.
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Também preciso te dizer que nesses meus trinta anos de vida, fiz 
muitos amigos! O primeiro deles se chama Conanda, para os mais íntimos, 
pois o nome todo dele é Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – perdi até o fôlego com o tamanho desse nome , ufa!
LALÁ: O nome dele é mesmo grandão! Mas eu gostei do Conanda.
SUPER ECA: Meu outro coleguinha se chama Conselho Tutelar. Posso 
afirmar que a sua existência foi uma das melhores coisas que já me acon-
teceram durante a minha missão de salvar a vida das crianças e dos ado-
lescentes! Ele é um órgão de Estado que sempre entra em ação quando os 
direitos dos nossos adolescentes e crianças são ameaçados ou violados.

Ah! Quase ia me esquecendo: uma das minhas grandes conquistas é 
quando a sociedade também evolui, junto comigo. Por isso, estou sempre 
ligado aos acontecimentos para melhorar, cada vez mais, os meus poderes 
para vocês!

Um desses maravilhosos avanços acontece através do olhar com 
mais carinho para todos os tipos de famílias do Brasil, sejam elas de san-
gue ou não! Para tratar disso, existe a nossa querida Lei da Adoção, que é 
uma super-heroína, que chegou para ficar e dar à criançada todo o aco-
lhimento necessário. Seguindo os meus conselhos, ela preza sempre pela 
educação, saúde, segurança e, com toda certeza, pelo amor!

Mas, já que falamos sobre os meus conselhos… Você quer conhecê-
-los, Lalá?
LALÁ: Quero sim, Super ECA! Eu vou amar conhecê-los!
SUPER ECA: Então, vou te apresentar os Direitos Fundamentais.
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O QUE SÃO DIREITOS
FUNDAMENTAIS?

 

SUPER ECA: Você sabe o que são Direitos Fundamentais?

LALÁ: Huummm… Acho que já ouvi a minha mãe falar sobre isso. É tudo 
aquilo que é muito importante para a minha vida, como o amor da minha 
família?

SUPER ECA: É isso e muito mais! Eu, o Super ECA, existo, como eu te ex-
pliquei, para garantir que você tenha direitos às coisas fundamentais, que 
são aquelas que vocês não vivem sem. Por isso, chamamos de direitos! To-
das as pessoas têm direito a esses direitos. Entendeu?

LALÁ: Que engraçado! Mas, pode me explicar melhor?

SUPER ECA: Aqui, no Brasil, por exemplo, temos um Sistema Único de Saú-
de, o SUS. Falaremos melhor dele mais adiante. Todo o mundo tem direito 
a ser saudável. Junto com o SUS, garantimos que você e todas as outras 
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crianças e adolescentes possam crescer bem fortes. Também garantimos 
o cuidado com os dentinhos, o atendimento médico... E o melhor: é tudo de 
graça!

LALÁ: Isso é muito legal! Quero sempre defender o SUS. Mas, existem ou-
tros Direitos fundamentais?

SUPER ECA: Claro que sim! Já vou falar sobre eles.
 

1° DIREITO À VIDA E À SAÚDE: UMA 
VIDA DIGNA E SAUDÁVEL

 

SUPER ECA: Lalá, todas as crianças e adolescentes têm direito à vida e 

à saúde, como eu te expliquei, e devem ser protegidos pela família, pela so-
ciedade e pelo Estado. Por conta disso, eu asseguro os direitos das crian-
ças e dos adolescentes desde quando suas mamães ficam grávidas, que 
é quando começa a vida do bebê, durante toda a gestação, no nascimento 
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e em seus primeiros anos de vida. É dever do Estado, por meio do SUS, ga-
rantir que as mamães tenham o atendimento médico, psicológico e odon-
tológico necessário para garantir um nascimento e desenvolvimento sadio 
desta criança.

LALÁ: E depois que os bebês nascem, Super ECA?

SUPER ECA: Depois que nascem, os bebês são examinados para ver se 

está tudo bem e tomam todas as vacinas, que previnem doenças e não os 
deixam ficar dodói. Além disso, eu também asseguro o direito à amamenta-
ção e a condições para alimentar os bebês, acompanhados pelos médicos 
pediatras. E quando a criança fica dodói, tem direito a ser atendida primei-
ro que o adulto, sabia? Todas as crianças são especiais e muito importan-
tes.

LALÁ: E quando um adulto for malvado, bravo ou fizer mal a uma criança 
ou adolescente, o que devemos fazer?

SUPER ECA: Quando isso acontecer, as crianças e os adolescentes de-
vem contar para alguém da sua confiança, como a mamãe, a professora... 
ou até mesmo para amigos e amigas maiores, para que eles procurem o 
Conselho Tutelar, o meu e nosso amigo, que nos ajudar a proteger quem 
está em perigo. Nada de violência!
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2°DIREITO À LIBERDADE,
AO RESPEITO E À DIGNIDADE.

SUPER ECA: Continuando… Você já ouviu dizer que eu também te garanto 
o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade? Vou te explicar para que 
servem esses direitos!

A liberdade é sua força de vontade, é algo que lhe dá motivo pra viver. 
Através dela, você é livre para brincar, estudar, divertir-se e até sonhar! 
Com essa liberdade, os seus sonhos podem ter o tamanho que você dese-
jar que tenham. Assim, ninguém pode te desencorajar. Você é livre pra ser 
quem você quiser ser ou até imaginar o que algum dia você vai ser quando 
crescer.

LALÁ: Mas, Super ECA, se eu tenho Liberdade, para que serve o respeito?
SUPER ECA: O direito ao respeito existe para nos proteger das pessoas que 
não entendem que cada criança tem o seu jeitinho especial de ser. A cor da 
pele, o corpo, o lugar em que se vive e a cultura não podem jamais ser mo-
tivo de brincadeiras de mau gosto. Por isso, não podemos aceitar qualquer 
tipo de desrespeito.
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E, por último, mas, não menos importante, temos o direito à dignidade. 
Essa palavra diferente é a ideia de que toda criança merece cuidado, sim-
patia, proteção e muito afeto. E ela vai poder encontrar tudo isso na sua 
família, nos seus amigos, na escola e em vários outros lugares. E lembre-
-se: quando alguém for tomar conta de você, de nenhuma maneira pode te 
maltratar nem te humilhar. E você não deve acreditar quando disserem que 
fazem isso pelo seu bem. Combinado?

LALÁ: Combinado, Super ECA!
 

3° DIREITO À CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E COMUNITÁRIA

SUPER ECA: Outro direito que as crianças e os adolescentes têm é o 
de serem criados e educados pelas suas famílias. Isso se chama direito à 
convivência familiar! Só que, às vezes, quando isso não é possível, é preciso 
encontrar uma nova família para cuidar, dar carinho e atenção. Quando a 
família da criança ou do adolescente não tem condições criá-los, deve en-
trar em um programa de acolhimento familiar ou institucional. Mas, calma 
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4°DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 
AO ESPORTE E AO LAZER

 

SUPER ECA: Dá para imaginar que estudar e brincar também são direi-
tos?!

LALÁ: Jura?!

que isso não é ruim! O programa de acolhimento familiar ou institucional vai 
buscar uma família ou instituição que possa fazer tudo isso o que a gente 
conversou. Entendeu?
LALÁ: Entendi sim, Super ECA!
SUPER ECA: Além da criação e da educação pela família, é direito da 
criança e do adolescente conviver com pessoas de fora, como amigos e 
professores, para que possam aprender como viver em sociedade e como 
lidar com as diferenças! Isso se chama direito à convivência comunitária. 
É muito legal!
LALÁ: É mesmo! A minha família e os meus amigos são muuuito importantes 
para mim!
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SUPER ECA: Sim! Não é incrível? O Super ECA também diz que toda crian-
ça deve ir para escola, praticar esportes, aprender sobre as culturas que 
existem e se divertir o máximo possível!

As famílias, junto com todo o pessoal da cidade, são responsáveis 
de cuidar para que isso aconteça, dando uma boa escola, fazendo shows 
e brincadeiras, visitas aos museus e às praias. Até mesmo jogar bola ou 
brincar de boneca é um direito seu!

LALÁ: As crianças devem ser recheadas de muita alegria e conhecimento, 
não é? Isso nos ajuda a crescer bem, saudáveis na cabeça e no corpo. As-
sim, quando a gente estiver grande, seremos super legais!
SUPER ECA: Isso mesmo, Lalá! Você está aprendendo muito rápido.

 

5°DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E 
À PROTEÇÃO NO TRABALHO

SUPER ECA: Mudando de assunto, saindo das brincadeiras… você sabe 
qual a importância do Super ECA proteger o seu direito à profissionaliza-
ção e à proteção no trabalho?
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LALÁ: Trabalho? Ué! Criança não trabalha!
SUPER ECA: Por isso mesmo. Lugar de criança é na escola, para que possa 
aprender as habilidades necessárias e, assim, poder decidir o que quer 
ser quando crescer! Com isso, podem escolher o emprego que quiserem 
do melhor jeito.

LALÁ: Habi… o que?! E com quantos anos eu posso trabalhar?
SUPER ECA: Habilidade é uma qualidade! Isso significa que você pode fazer 
alguma coisa. As pessoas podem começar a partir dos 16 anos. Mas, existe 
uma Lei (igual a mim! Existem muitas Leis!) chamada “Lei do Menor Aprendiz”, 
que diz que a partir dos 14 anos, os jovens podem trabalhar como menores 
aprendizes. Você sabe o que é isso?

LALÁ: Já ouvi falar, mas, não sei o que é.

SUPER ECA: Quando são menores aprendizes, os adolescentes ganham 
um valor pela sua aprendizagem e têm um tempo menor de trabalho. Quan-
do começar a trabalhar, você deve ter certeza de que está tudo certo em 
relação aos seus direitos no ambiente de trabalho. Todos eles estão na lei 
que regula o trabalho, a CLT; o décimo terceiro salário, férias remuneradas 
e respeito ao seu desenvolvimento, são exemplos do que você deve ter 
quando estiver trabalhando!

LALÁ: Uau! São palavras bem difíceis.
SUPER ECA: São mesmo, não é, Lalá? Mas, não se preocupe com isso agora. 
Você está na fase de brincar e de ser criança! Deixa esses assuntos de 
trabalho para depois.
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COMO PREVENIR?
LALÁ: Super ECA, como prevenir e garantir que esses direitos e deveres 
serão cumpridos?

SUPER ECA: Ah! Eu também falo sobre a prevenção desses direitos. O 
Super Eca pensa em tudo! Mas, é dever de todas as pessoas a proteção 
e a garantia dos direitos da criança e do adolescente, impedindo que eles 
sofram qualquer tipo de ameaça ou violência.

Nas minhas páginas, eu deixo muito claro que é proibida a venda de be-
bidas alcoólicas e de cigarro à criança e ao adolescente, sabia? Porque eles 
podem provocar dependência e isso não é legal! Além disso, não permito 
que crianças e adolescentes consumam alguns materiais, como, por exem-
plo, revista e publicações de conteúdo inadequado, que não condizem com a 
idade, bem como fogos de artifícios, já que eles podem causar acidentes 
irreparáveis. Para viajar sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis 
legais, é preciso de uma autorização judicial. E muitas outras coisas!

LALÁ: Oba!! Você pensou em tudo!
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COMO OCORRE O ATENDIMENTO?
 

LALÁ: Super ECA, tenho outra dúvida: quando as pessoas maldosas en-
trarem em ação, com quem posso contar?

SUPER-ECA: Não precisa se preocupar Lalá. Conto com uma equipe con-
fiável que tem a missão de cuidar e de fazer o bem. Esses heróis são as-
sistentes sociais, psicólogos, médicos, advogados e vários outros profis-
sionais escolhidos para combater os vilões que possam te machucar.

Ah, já ia esquecendo, de novo: Para que ninguém fique desamparado, 
usamos o nosso super poder de criar programas de proteção. E não preci-
sa esquentar a cabeça, porque os tios do  Judiciário e do Conselho Tutelar 
irão vigiar e ficar por dentro de tudo. Assim, somos uma grande família, e 
a pedido da Super Constituição, os direitos não podem ficar escondidos, 
pois, são as armas a serem usadas para vencer essa grande batalha con-
tra o mal.

SUPER ECA: Entendeu bem, Lalá?

LALÁ: Sim, Super ECA! Entendi tudo!

SUPER ECA: Você é muito inteligente! Que bom que agora você sabe que 
você tem muitos direitos e deveres.

LALÁ: Eu mal posso esperar para contar tudo o que eu aprendi para os 
meus amigos!

SUPER ECA: Isso mesmo. Vai contar para eles! Se tiver qualquer dúvida, 
é só me procurar na estante ou na internet.

LALÁ: Deixe comigo! Tchau, Super ECA! Até à próxima aventura!
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ENTENDEU BEM? 
Andressa Pereira Lopes; Nielky Kalliellanya Bezerra da Nóbrega;

Raphaela Sant Ana Batista Todelo

 

No início do seu desenvolvimento, uma plantinha precisa de muitos cuidados para 

chegar a ser uma árvore. Imagine a nossa sociedade como um grande pomar: adultos(as) 

e idosos(as) com suas folhas nos dão a sombra de sua sabedoria, mas são as crianças e 

adolescentes que darão os frutos que plantamos hoje. Um país que deseja evoluir tem de 

cuidar de seus pequeninos e pequeninas. Assim, há 30 anos, nascia o ECA, uma Lei que 

protege crianças e adolescentes e aponta um caminho para o Brasil evoluir saudavelmen-

te.

O ECA significou um enorme avanço, pois mudou a forma que víamos a criança e o 

adolescente. Infelizmente, depois de 30 anos, ainda não se pode dizer que todas as crian-

ças e todos os adolescentes têm seus direitos respeitados ou que estão protegidos de 

verdade. Olhe pela janela, para o seu lado, pelas ruas: tantos pequenos e pequenas sem 

acesso a nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de direito. Ainda há muita coisa a fazer, 

por isso, um grupo de alunas e alunos, professoras e professores de cursos de Direito e Psi-

cologia em Alagoas criaram a Liga Acadêmica de Direito da Criança e do Adolescente e 

fizeram esta cartilha para você conhecer o ECA, de forma simples, leve e direta; para você 

saber que a lei lhe protege e cada vez mais pessoas estão entendendo que você é a maior 

riqueza desse país, é a esperança.
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