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O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – foi promulgado em 1990 e surgiu da cons-
ciência de que as crianças e os adolescentes merecem proteção integral, isto é, condições 
completas para seu bom desenvolvimento. O ECA é um conjunto de regras que estabelece 
os direitos dos menores à vida, saúde, convivência familiar, educação, e também seus deve-
res dentro da sociedade. Por meio do estatuto, as crianças e os adolescentes passaram a ser 
encarados como dignos de direitos, independentemente de idade, etnia ou condição social.

No Brasil, o ECA é a principal arma de defesa da infância e adolescência. De 1990 para cá, 
muitas coisas importantes foram conquistadas, mas ainda há muito a ser feito. Para chamar 
sua atenção sobre alguns problemas a serem enfrentados, a Turma do Plenarinho criou cinco 
vilões que representam os principais males que atingem a infância do nosso país. E como a 
informação está na base de uma atitude cidadã, aqui vão alguns dados para você ficar por 
dentro do que acontece e ajudar a turma a defender as crianças e os adolescentes do Brasil.

Um dos vilões que mais amedronta a nossa infância e dei-
xa marcas definitivas em suas vítimas é o MAGO ADOR. Um 
mágico que transforma crianças em bonecos para que os 
adultos façam o que quiserem com seus corpos. É ele que 
representa, em nossas histórias, a violência e o abuso sexual 
de crianças e adolescentes.

Umas das dificuldades em se combater este tipo de crime é 
explicada pelo fato de que os próprios familiares são os prin-
cipais responsáveis pelo abuso sexual de crianças no Brasil. 
Uma pesquisa realizada no Hospital das Clínicas da Universi-
dade de São Paulo (USP) mostra que 88% dos agressores são 
conhecidos ou parentes da criança. E a grande maioria das víti-
mas são meninas, com menos de 10 anos de idade.

A exploração sexual é outra forma de violência e ocorre quando a 
criança ou o adolescente faz sexo em troca de alguma coisa – dinheiro, 
comida, roupa, brinquedo, um lugar para dormir. Na maior parte das 
vezes, por trás de uma criança explorada, há vários adultos e empre-
sas que lucram com esse negócio sujo.

Outro mal que causa prejuízos, às vezes irreparáveis, é o trabalho 
infantil. Muitas crianças perdem a infância por causa deste pro-
blema. Apesar das tentativas, o Brasil ainda figura entre os países 
que possuem as piores formas de trabalho infantil. Os dados mais 
recentes mostram que cerca de quatro milhões de menores ainda 
trabalham no país. Destes, 1,2 milhão têm de 10 a 14 anos. En-
tre as chamadas “piores formas”, estão o trabalho em carvoarias, 
portos, indústrias de fogos e o trabalho na zona rural, como a 
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ECA, uma arma poderosa
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plantação e colheita de cana-de-açúcar. Para a Turma do Ple-
narinho, esse vilão tomou a forma de uma nuvem: a CÚMULOS 
MALDOSUS. Quando esse vilão paira sobre a cabeça dos pais, 
eles colocam os filhos para trabalhar e fecham os olhos para os 
direitos da infância.

A turma também combate a ANALFA BERTA. Ela representa um 
problema que, muitas vezes, está por trás de todos os outros 
que maltratam a infância brasileira: a falta de educação escolar. 
O Brasil ainda luta para tirar 15 milhões de pessoas do analfa-
betismo. E olha que o ECA exige que todas as crianças de zero 
a seis anos tenham direito a creche e escola de qualidade, mas 
isso ainda não aconteceu.

Problemas com os direitos relacionados à saúde assumem a 
forma de um monstro chamado MELECOME. Ele diminui ou 
aumenta muito o apetite das crianças, deixando-as desnu-
tridas ou obesas. O Melecome nasceu para chamar atenção 
para um dado importante: o Brasil atingiu a meta de redução 
da desnutrição infantil fixada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), mas os dados sobre obesidade só aumentam: 
15% das crianças estão muito acima do peso!

O INJETROM é o vilão da vio-
lência. Ele faz qualquer pessoa 
virar um ser agressivo, que usa 
a violência para resolver seus 
problemas. Este tipo de mal está 

tanto dentro das casas das crianças como nas escolas, 
bairros, quadras de esporte. Uma prova disso é que ainda 
existem pessoas que acreditam que o cinto é o maior aliado 
da educação. Mas surras podem trazer danos físicos e emo-
cionais para os filhos.

Para não terminar deixando você com a impressão de que 
está tudo errado, é importante dizer que coisas boas também 
aconteceram. Um exemplo foi a criação de conselhos munici-
pais e estaduais, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda) e dos conselhos tutelares. Hoje cada vez mais gente, nos diversos 
cantos do Brasil, está lutando para tentar diminuir os casos de trabalho infantil, mortalidade 
infantil e violência dentro de casa. Nós não estamos sozinhos nessa batalha!
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Labirinto

Ajude Xereta a vencer o Mago Ador, vilão da exploração sexual.
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O que é?
Câmara Mirim é um programa educativo que traz alunos do ensino fundamental a Brasília 
para viver, por um dia, a experiência de serem deputados, debatendo e votando projetos 
de lei na Câmara dos Deputados.

Quem pode participar?
Alunos regularmente matriculados do 5º ao 9º ano, de todo o Brasil, além de escolas e câ-
maras mirins de vereadores.

Como participar?
Os alunos devem escrever e enviar, pela internet 
ou pelos Correios um projeto de lei de acordo 
com as instruções e o exemplo disponíveis no 
Portal Plenarinho. O prazo para envio dos proje-
tos termina sempre em setembro.

Os autores dos três melhores projetos virão a Bra-
sília, com todas as despesas pagas, para defender 
suas ideias na Câmara dos Deputados.

Quem faz o Câmara Mirim?
O Câmara Mirim é um programa do Plenarinho, o 
portal infantil da Câmara dos Deputados.

Acesse www.plenarinho.leg.br, confira o regula-
mento e descubra o jeito criança de ser cidadão!
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Participe do Câmara Mirim 
e seja deputado por um dia
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Caça-Palavras

Leia os textos abaixo e encontre as palavras que estão em negrito.

O ECA, que faz aniversário no dia 13 de JULHO, trata CRIANÇAS e ADOLESCENTES como 
sujeitos de DIREITOS. De acordo com o ESTATUTO, o GOVERNO deve fazer programas de 
prevenção a doenças que costumam afetar as crianças.

O CONSELHO TUTELAR é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.

O PARLAMENTO brasileiro, composto pela CÂMARA DOS DEPUTADOS e pelo SENADO Fe-
deral, é responsável por propor mudanças para que o ECA fique sempre atualizado e garanta 
os direitos das crianças.
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Cruzadinha

Responda as perguntas abaixo e complete o quadro seguindo a numeração.

1- Qual é o apelido do Estatuto da Criança e do Adolescente? _________________________

2- Que vilão transforma crianças em bonecos para que seus corpos sejam explorados? 
______________________

3- Quem representa, nas aventuras da Turma, os problemas da educação? 
______________________

4- Como se chama o vilão que desnutre ou engorda demais as crianças?__________________

5- Qual o vilão da violência? ____________________

6- Que vilão se deve combater para que crianças parem de trabalhar?  ____________________
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Fala aí, galera!

 “Foi muito boa essa revista ‘Turma 
do Plenarinho contra a explora-
ção sexual’, pois conscientiza a nós, 
crianças e adolescentes, a prestar 
mais atenção, a não receber nada de 
estranhos, e nem confiar tanto nas 
pessoas, pois tem algumas que que-
rem nosso mal. Continuem assim!” 

Bianca, Aldeias Altas – MA

“Gostei muito das histórias de 
vocês! Espero ler mais aventuras 
e me divertir junto com vocês. 
Tchau e um grande beijo!” 

Abigail, Aldeias Altas – MA

“Muito bacana os temas que apre-
sentam, ajudando a cuidar do mun-
do e das pessoas que vivem nele.”

Mareton, Liliane e Felipe

“Olá amiguinhos! Gostamos muito de vocês 
e de suas revistas em quadrinhos. Gostamos 
muito dos joguinhos, histórias em quadri-
nhos, de tudo. Foi a nossa professora que 
levou as revistinhas. Muito obrigada Glazia-
ne!!! Suas revistinhas são muito legais, nós 
adoramos, muito obrigada!” 

Amanda, Camila e Maria de Fátima

 “Olá amigos! Gostei muito do 
‘ECA em tirinhas’, que a profes-
sora deu em sala de aula. Gos-
tei porque fala de várias coisas 
importantes sobre a criança. 
Queremos conhecer mais essa 
revistinha e o site.” 

Mayra e Raquel, Aldeias Altas – MA
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Cruzadinha
1-ECA
2-Mago Ador
3-Analfa Berta
4-Melecome
5-Injetrom
6-Cúmulos Maldosus

Caça-palavrasLabirinto

Câmara dos Deputados
Anexo I – 16º andar – Sala 1609
CEP: 70160-900 / Brasília – DF

www.plenarinho.leg.br

SEMID  – Secretaria de Participação, Interação e 
Mídias Digitais 

Secretário:
Deputado Orlando Silva
Diretor-Executivo:
Jorge Paulo de França Júnior  
Coordenadora do Plenarinho:
Ana Cláudia Lustosa
(61) 3216-1804 / 3216-1805

Quem faz a revista Plenarinho
Revista Plenarinho
Redação:
Ana Cláudia Lustosa
Júlia Macedo
Leif Bessa
Letícia Ono
Mônica Montenegro
Projeto gráfico e ilustrações:
Leif Bessa
Plínio Quartim

Quem dirige a Câmara
 
Mesa da Câmara dos Deputados – 56ª Legislatura

Presidente:
Rodrigo Maia
1a Vice-Presidente:
Marcos Pereira
2º Vice-Presidente:
Luciano Bivar
1ª Secretária:
Soraya Santos
2º Secretário:
Mário Heringer
3º Secretário:
Fábio Faria

4º Secretário:
André Fufuca
Suplentes:
Rafael Motta
Geovania de Sá
Isnaldo Bulhões Jr.
Assis Carvalho
Diretor-Geral:
Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa:
Leonardo Augusto Barbosa




