
Este guia convida o caminhoneiro a refletir 
sobre o tema da infância e da adolescên-
cia. O guia propõe que o motorista pense 
sobre esse período da sua vida e avalie as 
diferenças e semelhanças entre ser crian-
ça e adolescente no passado e nos dias de 
hoje. A narrativa tem como fio condutor os 
diálogos entre os caminhoneiros Marcelo e 
Geraldo.

O texto apresenta definições de infância 
e adolescência e oferece ao caminhoneiro 
um panorama da lei que orienta as políticas 
e as ações sociais ligadas a esse período da 
vida: o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA). A proposta aqui é ajudar o ca-
minhoneiro a entender a infância e a ado-
lescência, as mudanças que ocorrem nessa 
fase e qual a diferença entre fazer sexo com 
uma pessoa adulta e explorar sexualmente 
uma criança ou adolescente.

Ao final desta ficha de apoio, encontram-se 
sites de referência para pesquisas comple-
mentares.

Conteúdos abordados no Guia 2:

Ficha de Apoio ao Multiplicador / Guia 2

Os direitos da  
  criança e do 
  adolescente

1. Infância e juventude da época de  
    vida do caminhoneiro, comparadas   
    aos dias atuais;
2. Fases gerais de transição entre a      
    infância e a adolescência e entre a  
    adolescência e a vida adulta;
3. Como o caminhoneiro pode ajudar a          
    enfrentar a exploração sexual de          
    crianças e adolescentes nas estradas;
4. Dar a conhecer aos caminhoneiros      
    os direitos e deveres gerais garan-    
    tidos pelo Estatuto da Criança e do      
    Adolescente (ECA). Nesse sentido,      
    o problema da exploração sexual de  
    crianças e adolescentes nas estradas  
    brasileiras é tratado de forma trans 
    versal, com destaque para a proteção  
    física, mental, familiar e psicológica  
    de crianças e adolescentes.
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Principais dicas para o momento da entrega ao caminhoneiro:

1. Definição dos conceitos de criança e de adolescente, a partir das histórias de vida 
dos próprios caminhoneiros;

2. Definição dos conceitos de criança e adolescente sob a ótica da legislação brasileira 
(especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente). Mostrar diferenças entre 
o ECA e o antigo Código de Menores;

3. Conversa informal sobre aspectos convergentes e divergentes de cada conceito;

4. Direitos Humanos e Cidadania.

Referências complementares na internet

1. Da Família
 http://www.portaldafamilia.org.br/datas/criancas/direitosdacrianca.shtml

2. Pró-menino 
 http://www.promenino.org.br

3. Secretaria Especial dos Direitos Humanos
 http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh

4. ANDI – Agência Nacional da Infância  
 www.andi.org.br

5. Todos pelo ECA 
 http://www.pro-menino.org.br/todospeloeca

6.  Ciranda – Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência  
 http://www.ciranda.org.br
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