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C
onhecer nossos direitos e deveres é essencial para a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária. Quando falamos de 
crianças e adolescentes, cujas vivências destas fases de vida são 

determinantes para o desenvolvimento social, psicológico e físico futuros, 
torna-se mais importante que eles saibam quais são suas principais 
garantias, que começam quando ainda estão no ventre materno. 

É a partir dessa perspectiva que foi desenvolvida a presente 
publicação. Aqui, os leitores mirins e jovens terão acesso, de maneira 
objetiva e lúdica, aos principais dispositivos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Assim, além de entenderem questões como o papel e 
as formas de atuação do Conselho Tutelar, poderão atuar como agentes de 
transformação da sociedade, repassando aos familiares, amigos, colegas 
de escola as informações aqui assimiladas. 

Mais uma vez, gostaria de agradecer a contribuição da escritora 
Madu Macedo, cuja parceria em outras produções voltadas para o público 
jovem reforça sua capacidade de dialogar de forma efetiva com essa 
parcela da população. 

Gostaria de ressaltar também a satisfação do Senado em participar 
de um projeto tão relevante e voltado para disseminação do 
conhecimento. A iniciativa, assim como tantas outras, está sintonizada 
com os preceitos do Plano de Equidade de Gênero e Raça, lançado em 
2019, de maneira pioneira, pela Casa. 

Desejo uma boa leitura a todas e todos e espero que as histórias 
retratadas nesta publicação sirvam de combustível para mudanças 
sociais, trazendo reflexões acerca do respeito à dignidade, à liberdade e ao 
bem-estar dos nossos menores. 

llana Trombka 

Diretora-Geral


































































