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este mês, o Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA) completa 20 
anos. Duas décadas que, segun
do especialistas, possibilitou que 
crianças e adolescentes deixas

sem de ser tratados como "menor" e passassem 
a ser considerados cidadãos de direito. Resultado 
de uma intensa luta jurídica, social e política que 
remonta à primeira concepção objetiva de direitos 
civis, ainda na década de 1960, ganhando maior 
adesão e mobilização ao longo dos anos 1980. Ins
tituído em julho de 1990, o código tem origem em 
diretrizes da Declaração dos Direitos da Criança 
de 1959, cuja ideia virou pauta social e jornalística 
no Brasil a partir da Constituição de 1988. 

"O estatuto modificou a forma de ver a criança 
na sociedade e ampliou a preocupação para suas 
necessidades", destaca Gabriela Bighetti, geren
te de projetos da Fundação Telefônica, institui
ção que difunde o ECA por meio de atividades 
didático-informativas, palestras e projetos. É um 
trabalho importante, já que Antonio Góis, repór
ter especial da Folha de S.Paulo no Rio de Janeiro, 
ainda identifica dificuldades visíveis de compre
ensão sobre a verdadeira função do documento: 
"Parte dos profissionais não compreende o esta
tuto e o papel do Conselho Tutelar". 

Andréia Peres é sócia-diretora da Cross Con-
tent, empresa especializada em comunicação 
voltada à responsabilidade social que editou, 
entre outros, os levantamentos "Situação da In
fância Brasileira 2006" para o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef). Ela relata que as 
políticas públicas foram beneficiadas com a cria
ção do ECA: "Temos projetos relevantes como 
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PET) e o Benefício de Prestação Continuada de 

Assistência Social (BPC). Representam grandes 
avanços". O aumento da atenção e do número de 
projetos se reflete na pauta jornalística, confor
me indicam dados da Agência Nacional dos Di
reitos da Infância (Andi), em que matérias com 
os temas da infância aumentaram de 10 mil em 
1993 para mais de 160 mil em 2006 . 

Gabriela alerta que apesar dos avanços, um dos 
maiores problemas de incompreensão da impren
sa é a questão dos adolescentes que cometeram 
infrações. "O jovem em conflito com a lei ainda 
desencadeia muitos preconceitos quando se dis
cute diminuição da idade penal, ou temas relacio
nados", diz. De acordo com o IBGE, entre 2 0 0 0 e 
2 0 0 6 a população total de adolescentes entre 12 e 
18 anos em conflito com a lei chegou a 0,14%. 

Por outro lado, o ECA representou uma forma 
de preservar a imagem da criança em diversos as
pectos, desde a exposição à publicidade nociva até 
a integridade da imagem e identidade. "Nos pri
meiros anos o sensacionalismo ainda mostrava os 
crimes e colocava a criança de forma estigmatiza
da. Os infratores e adolescentes eram vistos como 
marginais", afirma Vicente Falleros, coordenador 
geral do Centro de Referência de Estudos Sobre 
Crianças e Adolescentes. Andréia aponta que é 
preciso ter muito respeito pela fonte, imagens ou 
relatos, para que não coloquem a criança ou pes
soas próximas em situação de risco. Itamar Batis
ta Gonçalves, coordenador de programas da Chil-
dhood Brasil, finaliza apontando para um período 
positivo e apostando numa nova mentalidade de 
muitos jornalistas, uma geração que assume pa
péis importantes nas redações. "O Concurso Tim 
Lopes de jornalismo quer contribuir para isso, 
para a formação, para que profissionais, veículos 
e sociedade sejam beneficiados", conclui. D 





• Identificação dos responsáveis por 
sua apreensão, quando caso de fla
grante de ato infracional, munidos 
de ordem escrita de autoridade judi
ciária (Art. 106) 

• Atendimento integral e acesso uni
versal à saúde e serviços de pronto-
socorro, tratamento e recuperação 
(Art. 11) 

• Garantia de sigilo quanto a documen
tos policiais, administrativos ou judi
ciais relativos a seu nome (Art. 247) 

• Ter sua identidade preservada em noti
cias sobre aspectos judiciais, vedan-
do-se fotografia, referência a nome e 
parentesco (Art. 143) 

• Publicações e programas com finali
dade educativa, artística e informa
tiva, sem ilustrações, fotografias ou 
anúncios de bebidas alcoólicas, taba
co e armas (Art. 76 e 79) 

• Um Conselho Tutelar, órgão que zela 
pelos seus direitos, em seu município 
(Art. 132) 

• Ter os valores culturais, artísticos e 
históricos de seu contexto social pre
servados (Art. 58) 

• Ser protegido de qualquer tipo de 
exploração sexual e da produção e 
divulgação de imagens de conteúdo 
pornográfico (Art. 240, 241-a, 241-b, 
241-c e 241-d) 

Text Box
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