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“É bom ser criança,  
Ter de todos atenção.  
Da mamãe carinho,  
Do papai a proteção. 
É tão bom se divertir  
E não ter que trabalhar.  
Só comer, crescer, dormir, brincar.  
 
É bom ser criança,  
Isso às vezes nos convém.  
Nós temos direitos  
Que gente grande não tem.  
Só brincar, brincar, brincar,  
Sem pensar no boletim. 
Bem que isso podia nunca mais ter fim.  
 
É bom ser criança  
E não ter que se preocupar  
Com a conta no banco  
Nem com filhos pra criar. 
É tão bom não ter que ter  
Prestações pra se pagar.  
Só comer, crescer, dormir, brincar.  
 
É bom ser criança,  
Ter amigos de montão. 
Fazer cross saltando,  
Tirando as rodas do chão.  
Soltar pipas lá no céu,  
Deslizar sobre patins.  
Bem que isso podia nunca mais ter fim.” 

 
 
 

 
 
 

(Toquinho) 



 

RESUMO 
 
 
A pesquisa tem por escopo analisar o trabalho infanto-juvenil em manifestações artísticas e, a 
partir daí, aferir se a atuação de menores de 16 (dezesseis) anos em obras artísticas produzidas 
para o mercado do entretenimento atende aos preceitos do Principio da Proteção Integral e se 
pode ou não ser autorizada tendo em vista a norma constitucional contida no art. 7, inciso 
XXXIII. Dentre os direitos destinados às crianças e aos adolescentes, nossa Constituição 
Federal garante a proteção ao trabalho, ficando assim proibida a atividade laboral aos menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos. Tal 
norma visa, claramente, conferir especial tutela a população infanto-juvenil, já que o universo 
do trabalho não se mostra compatível com sua condição peculiar de desenvolvimento. Dessa 
forma, a fixação de um limite etário para o ingresso no mercado de trabalho atende ao 
Principio da Proteção Integral e não deve sofrer qualquer exceção. O labor ainda que artístico 
possui características gerais inerentes a qualquer trabalho, portanto não pode ser permitido 
antes da idade prevista. Por se tratar de uma atividade peculiar, a legislação pátria exige ainda 
prévia autorização judicial para que o adolescente exerça o trabalho artístico sem prejuízo de 
seus direitos fundamentais.  
 
 
Palavras-chave: Trabalho infantil. Direito da criança e do adolescente à proteção no trabalho. 
Princípio da Proteção Integral. Atividade artística infanto-juvenil. Trabalho artístico do 
menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The aim of the research is to examine infant, juvenile labor in artistic manifestation and, 
thereafter, analyze if the performance of minors under 16 (sixteen) years old in artistic works 
produced for the entertainment market meets the precepts of the principle of full protection 
and it may or may not be allowed in view of the constitutional provision contained in art. 7, 
paragraph XXXIII. Among the rights of  children and adolescents, our constitution guarantees 
protection of labor and thus labor activity is  prohibited for minors  under 16 (sixteen) years 
old, except as apprentices from 14 (fourteen) years old. This rule is intended to give special 
protection to children and teenagers, as the world of work does not seem compatible with the 
specific condition of development. Thus, setting an age limit for entering the labor market 
attends the principle of full protection and should not suffer any exception. Artistic work  has 
general characteristics inherent to any work, so cannot be allowed before the expected age. 
Since it is a peculiar activity, the legislation also requires judicial authorization for the 
adolescents to perform artistic work without prejudice to their fundamental rights. 
 
 
Keywords: Child labor. Principle of Integral Protection. Rights of the child and adolescent to 
protection at work. Artistic  activities for children and youth. Artistic work of minors. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

A Constituição Federal de 1988 garante às crianças e aos adolescentes a proteção 

ao trabalho ficando assim proibida, conforme consta em seu art. 7º, inciso XXXIII, a 

atividade laboral aos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir 

dos 14 (quatorze) anos. Tal norma visa, claramente, conferir especial tutela a população 

infanto-juvenil, tendo em vista que o universo do trabalho não se mostra compatível com sua 

condição peculiar de desenvolvimento. 

Vale destacar, que a fixação de uma idade mínima para o labor decorre da 

intenção do legislador em combater o trabalho infantil. A proibição da entrada precoce da 

criança no mercado de trabalho representa uma conquista social histórica e está embasada 

tanto na legislação internacional como no ordenamento jurídico pátrio. 

É certo que a exploração da mão-de-obra infantil, sobremaneira quando exige 

grande esforço físico ou ainda quando se dá em ambiente perigoso e insalubre, desperta 

indignação na sociedade, que cobra do Poder Público a adoção de medidas voltadas à 

erradicação desse problema social. Em contrapartida, o trabalho artístico realizado por 

crianças em um contexto comercial é comumente aceito e encorajado pela sociedade. Não 

podemos esquecer que as exigências de um ambiente comum de trabalho – como, por 

exemplo, a obrigação de cumprir determinada carga horária e a subordinação às ordens do 

empregador - também estão presentes no meio artístico. Há ainda nesse segmento 

peculiaridades que podem ensejar prejuízos à formação das crianças e dos adolescentes 

envolvidos em seu processo de produção, com destaque para a competitividade, para a tensão 

dos processos seletivos e para a exposição exacerbada da vida privada desses astros mirins na 

mídia. 

Diante da proibição de ingresso no mercado de trabalho antes da idade mínima 

fixada na Constituição Federal, surge o questionamento a respeito do enquadramento da 

atuação de crianças e adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos em manifestações artísticas 

prestadas para empresas comerciais. Assistimos diariamente à atuação infanto-juvenil em 

programas de televisão (novelas, filmes, seriados, programas de auditório, etc.), há em 

atividades dessa natureza ofensa ao preceito constitucional contido no art. 7, inciso XXXIII? 

Esse é o questionamento que procura-e responder no decorrer da presente pesquisa. 

Não é demais ressaltar que cabe, não apenas à família e ao Estado, mas a toda 

sociedade promover a efetivação dos direitos fundamentais inerentes à criança e ao 
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adolescente, possibilitando seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral e social. Nesse 

sentido, o objetivo principal desse trabalho é, pois, promover a discussão da temática da 

proteção à infância e a adolescência no que concerne à atuação no trabalho artístico, por se 

tratar de tema atual e relevante, mas ainda pouco debatido em nossa sociedade.  

Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas através de 

pesquisa bibliográfica. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo a utilização dos 

resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de aumentar o conhecimento do 

pesquisador, sem transformação da realidade. Segundo a abordagem, é qualitativa, com a 

observação intensiva de determinados fenômenos sociais. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 

exploratória, definindo objetivos e buscando maiores informações sobre o tema em questão, e 

descritiva, descrevendo fatos, natureza, características, causas e relações com outros fatos. 

O presente trabalho foi estruturado em três etapas: a primeira visa abordar o labor 

infantil de forma ampla; fazendo um breve histórico a respeito das normas de proteção à 

criança e ao adolescente na esfera trabalhista, tanto no plano internacional quanto no plano 

interno. 

Na segunda parte, discorre-se sobre a mudança de perspectiva que permitiu que 

crianças e adolescentes sejam hoje tratados indistintamente como sujeitos de direitos no nosso 

ordenamento jurídico, o reconhecimento de que a população infanto-juvenil, por vivenciar um 

peculiar estágio de desenvolvimento, é merecedora de prioridade absoluta nas políticas 

públicas e a necessidade de se compreender o direito à proteção ao trabalho destinado à 

criança e ao adolescente como afirmação da proteção integral que lhe é devida. 

Finalmente, na terceira etapa, será analisada a realização da atividade artística 

enquanto ferramenta indispensável à formação infanto-juvenil, bem como a atuação de 

crianças e adolescentes em obras artísticas inseridas em um ambiente laboral e, a partir daí, 

demonstrar se, no ordenamento jurídico brasileiro, é ou não permitido o trabalho, ainda que 

artístico, para aqueles que estão abaixo da idade mínima fixada para a relação trabalhista. 

 



 

2 BREVE ANÁLISE DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE  
 
 

Nas últimas décadas, em particular a partir do ano de 1990, com a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (em 13 de julho de 1990), tem-se dedicado especial 

atenção às questões relacionadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nesse 

sentido, ganham destaque medidas que visam a combater situações de risco que ameaçam o 

adequado desenvolvimento da parcela infanto-juvenil da nossa sociedade, com destaque para 

o combate ao trabalho infantil.  

Considerando que a Constituição Federal de 1988 estabelece a idade mínima para 

o trabalho em 16 (dezesseis) anos, com exceção do trabalho desempenhado na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, podemos compreender o trabalho infantil como toda 

prestação laboral exercida por pessoa com idade inferior a mínima estabelecida no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. Portanto, a exploração dessa mão-de-obra é ilegal e viola o 

direito ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Todavia, cotidianamente crianças e adolescentes são forçados a trabalharem para 

ampliar a renda familiar, dada a situação de pobreza em que vivem. Temos ainda outros 

fatores determinantes para a prática da exploração da mão-de-obra infantil. É forte, por 

exemplo, no imaginário da sociedade brasileira a crença de que o trabalho, além de enobrecer, 

afasta as crianças da rua e da marginalidade. Esse elemento cultural, por gerar uma 

naturalização do trabalho infantil, acaba por incrementá-lo. Nas palavras da Procuradora do 

Trabalho Eliane Araque: 

Importante destacar que todo esse imaginário naturalizador do trabalho precoce 
importa, antes de mais nada, em discriminação da parcela pobre da população, que 
se vê penalizada por suas parcas condições de sobrevivência, quando deveria receber 
apoio do Estado para fazer frente à educação de suas crianças e, assim, cumprir o 
que lhe é próprio, proporcionando ambiente para o crescimento e o bem-estar de 
todos os seus membros.1 

O universo do trabalho não se mostra compatível com as necessidades peculiares 

da formação infanto-juvenil. O trabalho exige da criança uma responsabilidade que acaba por 

transformá-la precocemente em adulto. O exercício de atividade laboral prejudica 

principalmente a educação e a saúde física e mental das crianças que possuem sua força de 

trabalho explorada. Ao terem que conciliar o trabalho e o estudo, essas crianças têm seu 

rendimento escolar seriamente comprometido, o que aumenta as chances de abandono escolar 

                                                 
1 ARAQUE, Eliane. A naturalização do trabalho infantil. p.10 Disponível em <http://www.fnpeti.org.br/ 
artigos/art_ea2.pdf/view>. Acesso em: 28 abr 2011 
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e consequentemente leva ao despreparo para o mercado de trabalho. Dessa forma, terão que 

aceitar subempregos e assim continuarão alimentando o ciclo de pobreza em que estão 

inseridas. O trabalho precoce, portanto, ao mesmo tempo em que é conseqüência da 

desigualdade social, acaba também fomentando a miséria, ao impedir que crianças e 

adolescentes pobres ascendam socialmente através do estudo. 

Ainda que em diferentes níveis e a depender da atividade a ser desempenhada, o 

labor precoce também expõe o menor trabalhador a problemas de saúde como: fadiga crônica, 

distúrbios do sono, irritabilidade, deformações ósseas, problemas respiratórios, distúrbios 

digestivos entre outros. Além disso, as crianças são mais vulneráveis aos acidentes de 

trabalho. Segundo Zéu Palmeira Sobrinho, 

A vulnerabilidade do menor trabalhador ao acidente do trabalho não é característica 
apenas da mão de obra infantil de países periféricos. Nos EUA, p. ex., entre 1992 e 
1997, morreram 403 menores no trabalho. A ignorância da criança em relação aos 
seus direitos, aliada à timidez própria da idade para questionar sobre o seu ambiente 
de trabalho, bem como a falta de maturidade para avaliar as condições laborais a que 
está submetido são fatores que concorrem para que tais trabalhadores sejam 
vitimados em decorrência de acidentes do trabalho.2 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância relaciona à exploração da mão-de-

obra infantil aquelas atividades que ocorrem em período integral, dificultando ou impedindo a 

escolarização; quando utiliza, como mão-de-obra, o indivíduo ainda muito jovem; provocam 

excessivo estresse físico, emocional ou psicológico; realizam-se nas ruas, em más condições; 

possuem remuneração inadequada; exigem responsabilidade excessiva; comprometem a 

dignidade e a auto-estima da criança e do adolescente, como a escravidão, o trabalho servil e a 

exploração sexual e, por fim, são prejudiciais ao pleno desenvolvimento físico, social e 

psicológico.3 

Em 1999, a Organização Internacional do Trabalho editou a Convenção Nº 182, 

sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, considerando a necessidade de proibir e eliminar 

tais práticas como prioridade da ação nacional e internacional, em complementação a 

Convenção e Recomendação sobre a Idade Mínima para Admissão no Emprego (Convenção 

N. 138 da OIT, de 1973). De acordo com o artigo 3º da aludida Convenção estão incluídas 

entre as piores formas de trabalho infantil: 

                                                 
2 NOCCHI, Andrea Saint Pastous; VELOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves (Org.). Criança, 
Adolescente, Trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p.34 
3 FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA - UNICEF. 1997. Situação Mundial da Infância 1997. 
Brasília D.F.: UNICEF 
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a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e 
tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalho forçado ou compulsório, 
inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem utilizadas em 
conflitos armados; 

b) utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de 
material pornográfico ou espetáculos pornográficos; 

c) utilização, procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente 
para a produção e tráfico de drogas conforme definidos nos tratados internacionais 
pertinentes; 

d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, 
são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

Em consonância com o estabelecido pela Convenção 182 da OIT, foi sancionado 

no Brasil em 2008 o Decreto nº 6481, que lista as piores formas de trabalho infantil. A norma 

trás, em anexo, a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP) com as atividades 

econômicas em que é proibida a contratação de menores de 18 (dezoito) anos. O Trabalho 

Infantil Perigoso – TIP é aquele em que o risco à saúde e à segurança do menor trabalhador é 

ainda maior que no exercício das demais atividades laborais.  

O labor que implica na exposição a agentes nocivos, sejam esses químicos, físicos 

e/ou biológicos, é potencialmente mais lesivo para crianças e adolescentes que para adultos. 

Isso acontece porque o organismo infanto-juvenil ainda está em desenvolvimento, 

apresentando, portanto, um metabolismo mais acelerado, que favorece a absorção de 

substâncias tóxicas. Temos ainda que os equipamentos de proteção, EPI - Equipamentos de 

Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, são projetados apenas para 

adultos. Zéu Palmeira Sobrinho destaca que organismos envolvidos com a prevenção e o 

combate ao trabalhador infantil não são capazes de esclarecer hoje questionamentos como 

quem são os trabalhadores infantis mais vulneráveis ao TIP e quais as doenças ocupacionais 

que mais afetam os menores trabalhadores, demonstrando a necessidade de estudos voltados 

para a realidade do trabalhador menor. Além disso, é comum que nem mesmo trabalhadores 

adultos façam uso de tais equipamentos, muitas vezes por ignorarem sua importância na 

prevenção de doenças e acidentes de trabalho, o que dizer então sobre a proteção de crianças 

que normalmente não possuem sequer informações sobre as atividades que realizam. Zéu 

Palmeira Sobrinho esclarece ainda que:  

Situar o TIP com base nos impactos para o menor terá uma importância significativa 
para o trabalho preventivo e educativo, bem como para se apontar as predisposições 
lesivas à saúde do trabalhador infantil. A identificação dos fatores de risco permitirá 
uma ação mais efetiva sobre as tecnologias organizacionais do TIP e o levantamento 
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estatístico sobre os agravos mais recorrentes em determinadas atividades 
econômicas.4 

Infelizmente, embora tenhamos uma ampla legislação que visa conferir à criança e 

ao adolescente uma proteção integral, nossas leis estão longe de refletir a realidade do Brasil. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2009 revela que ainda temos 4,3 milhões de trabalhadores 

entre 5 (cinco) e 17 (dezessete) anos. Desses cerca de 123 mil têm entre 5 (cinco) e 9 (nove) 

anos de idade, 783 mil têm de 10 (dez) a 13 (treze) anos e 3,3 milhões têm de 14 (quatorze) a 

17 (dezessete) anos. Na Região Nordeste, está a maior proporção de trabalhadores infanto-

juvenis que é de 11,7%. Enquanto, a menor proporção está na Região Sudeste, com 7,6%. De 

acordo com a pesquisa, em comparação com 2008, os dados apontam uma queda de 4,5% no 

número de trabalhadores na faixa etária entre 5 (cinco) e 17 (dezessete) anos. Nesse sentido, o 

resultado do levantamento ainda é considerado insatisfatório, já que a queda no número de 

crianças e adolescentes no mercado de trabalho de 2007 para 2008 foi mais intensa, 

alcançando a marca de 7,6%. Segundo Isa de Oliveira, secretária-executiva do Fórum 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), “[O dado] confirma 

uma tendência de queda que é lenta e que, portanto, não vai garantir que o Brasil cumpra até 

2016 com a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil”.5 

Para o enfrentamento dessas situações, o governo tem instituído políticas públicas 

na tentativa de solucionar o problema. Um destaque no combate a essa violação de direitos é o 

Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI, criado em 1994, que reúne 

representantes do governo, organismos multilaterais, trabalhadores, empregadores, entidades 

não-governamentais, conselhos de direitos, centros e grupos de pesquisadores de 

universidades. 

Em 1996, foi fundado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), que 

visa erradicar todas as formas de trabalho que envolvem menores de 16 (dezesseis) anos, 

através da transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação 

de trabalho e de outras medidas como o acompanhamento das famílias beneficiadas, 

proporcionando apoio e orientação através de atividades de capacitação e geração de renda, e 

a promoção de atividades culturais, desportiva e de lazer em complementação ao ensino 

regular. Em contrapartida, as crianças ou adolescentes das famílias que integram o Peti têm 

                                                 
4 NOCCHI, Andrea Saint Pastous; VELOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves (Org.), op. cit., p.36 
5 OLIVEIRA, Isa de. Entrevista: Isa de Oliveira fala sobre dados da PNAD 2009 sobre trabalho infantil. 
Disponível em < http://www.viablog.org.br/entrevista-isa-de-oliveira-fala-sobre-dados-da-pnad-2009-sobre-
trabalho-infantil/>. Acesso em: 28 abr 2011. 
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que estar matriculados na escola, devendo apresentar uma freqüência escolar mínima de 85% 

para aqueles que estão na faixa etária de 6 (seis) a 15 (quinze) anos e de 75% para os 

adolescentes de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos. Além disso, para as crianças menores de 

7 (sete) anos, é exigido o cumprimento do calendário de vacinação e o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil. 

Desde 2006, temos a integração (disciplinada por meio da Portaria nº 666, de 28 

de dezembro de 2005) do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ao Programa Bolsa 

Família. A medida almejava ampliar a área de cobertura no atendimento às crianças e 

adolescentes em situações de trabalho infantil atendidas pelo Peti. Assim, quando ingressa no 

Peti, a família tem acesso, desde que atenda aos critérios de elegibilidade, à transferência de 

renda do Bolsa Família. A partir de 2004, com o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 

Infantil, realizado no âmbito da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil 

(instituída pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2002), o combate ao trabalho precoce 

passa a ser visto como uma meta governamental. O objetivo do Plano, que está hoje em sua 

segunda edição, é eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar a 

totalidade do trabalho infantil até 2020, para tanto visa de forma específica à elaboração do 

Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. 

O Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, em conformidade com as 

Convenções 138 e 182 da OIT, demonstra que para a erradicação desse problema é necessário 

o fortalecimentos de medidas coordenadas que relacionem campanhas de conscientização, 

fiscalização, ações educativas e apoio à família. Assim, para alcançarmos a erradicação do 

trabalho precoce é imprescindível o real comprometimento do Estado, da sociedade e da 

família. 

Conquanto o escopo principal deste trabalho seja abordar se o trabalho artístico 

infantil atende ao princípio da Proteção Integral e à legislação vigente, para se alcançar os 

verdadeiros fins a que se destina a presente monografia, faz-se necessário, tecer breves 

comentários acerca da evolução da proteção legal ao trabalho infantil, partindo-se do contexto 

mundial até a realidade brasileira. 
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2.1 Evolução das normas de proteção ao trabalho infanto-juvenil no plano internacional 
 
 
2.1.1 Primeiros registros 
 
 

A exploração da mão-de-obra infantil é encontrada desde os mais remotos 

momentos históricos. Adalberto Martins afirma que “é muito provável que a utilização de 

menores no trabalho tenha início com o trabalho do próprio homem”.6 Estudos corroboram 

com tal entendimento ao apontarem que o Código de Hamurabi, datado de mais de dois mil 

anos antes de Cristo, já tinha dispositivos que regulamentavam o trabalho infantil. Na 

antiguidade, o labor infanto-juvenil era basicamente artesanal, estando relacionado ao âmbito 

familiar e a aprendizagem de um ofício.  

Embora já existisse, o labor infantil é intensificado a partir da Revolução 

Industrial, considerada o marco do surgimento do direito do trabalho. Compondo, juntamente 

com as mulheres as chamadas “meias forças”, as crianças eram amplamente empregadas no 

trabalho das fábricas, já que as máquinas utilizadas na produção industrial não precisavam 

necessariamente da mão-de-obra adulta para ser operadas, dispensando, portanto, o domínio 

da técnica que era imprescindível na produção artesanal. Ademais, se comparado ao gasto 

com a mão-de-obra de um homem adulto, o custo com a força de trabalho infantil era muito 

inferior, e as crianças ainda se mostravam mais submissas. 

Nesse contexto de desenvolvimento do processo industrial, as condições de 

trabalho que envolviam os menores eram desumanas. Crianças cumpriam jornadas de trabalho 

extenuantes, submetidas, caso fosse necessário, a castigos físicos para que fosse mantido o 

ritmo de produção. Os ambientes eram desprovidos de condições sanitárias e de higiene, e 

quase sempre os infantis estavam expostos a altos riscos de acidentes, que resultavam em 

mutilações, invalidez e até mesmo em morte. Segundo análise de José Roberto Dantas Oliva, 

feito com base em relato do historiador Claude Fohlen:  

É comovente a afirmação do pai que tinha de sacudir as filhas para despertá-las, 
após escassas quatro horas de sono, uma vez que, quando chegavam, alimentavam-
se antes de deitar, acordando mais cedo para vestirem-se antes de ir ao trabalho. 
Mais de uma vez, segundo o pai, suas filhas “ficaram adormecidas com a boca 
aberta”, sendo necessário sacudi-las também para que comessem. A maior, durante o 

                                                 
6 MARTINS, Adalberto. A proteção constitucional ao trabalho de crianças e adolescentes. São Paulo: LTr, 
2002, p. 23.  
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período de recuperação de um acidente ocorrido no trabalho, ficou sem receber o 
parco salário que lhe era destinado.7 

Diante de uma realidade tão degradante, não tardaram a surgir protestos contra os 

abusos do trabalho que vitimavam as crianças da época. Com isso, o Estado inicia, a partir do 

século XIX, sua intervenção nas relações trabalhistas, modificando o estado de liberdade 

absoluta que desencadeou na completa opressão da classe trabalhadora. 

Em 1802, é editado pelo Ministro inglês Robert Peel o Ato da Moral e da Saúde 

(Moral and Health Act), apontado como marco inicial da proteção legislativa ao trabalho do 

menor. A Lei de Peel, como ficou conhecida, limitou a jornada de trabalho do menor para 

doze horas diárias, além de conter dispositivo que vedava o trabalho noturno e promovia a 

educação do menor.8 Mais tarde, em 1819, ainda na Inglaterra, foi aprovada a Lei Cotton 

Mills Act, que proibiu o emprego de menores de nove anos e restringiu para doze horas a 

jornada de trabalho dos menores de dezesseis anos nas atividades algodoeiras. Resultado dos 

esforços da Comissão Sadler, constituída para investigar as condições de trabalho nas 

fábricas, é editada na Inglaterra a Lei de 1833 que adota a proibição do trabalho aos menores 

de nove anos e do trabalho noturno, bem como limita a jornada dos menores de treze anos 

para nove horas e dos adolescentes de menos de dezoito anos para doze horas. Mesmo com 

todos esses esforços para reduzir a exploração do trabalho infantil, tal fenômeno só foi 

verificado de modo mais efetivo na Inglaterra após a publicação do Ato de Educação 

Elementar em 1870, que obrigava as crianças a frequentar a escola. 

A adoção de leis que regulamentavam o labor infanto-juvenil, tendo em vista a 

proteção dos menores contra os abusos sofridos nas relações trabalhistas, se espalhou, 

principalmente, pela Europa. Sendo assim, em 1813, a França proíbe o trabalho de menores 

em minas. Posteriormente, em 1841, proíbe o emprego de menores de oito anos e estabelece a 

jornada máxima em 8 (oito) horas para os menores de 12 (doze) anos e em 12 (doze) horas 

para os menores de 16 (dezesseis) anos. Na Alemanha, a partir de 1839, os menores de 9 

(nove) anos foram proibidos de trabalhar e a duração da jornada de trabalho dos menores de 

16 (dezesseis) anos foi limitada a 10 (dez) horas diárias. Em 1869, uma lei alemã estabeleceu 

em 12 (doze) anos a idade mínima para admissão em atividade laboral. A Itália adota, em 

1886, lei que fixava em 9 (nove) anos a idade mínima para ingressar no trabalho e protegia o 

menor de algumas formas de trabalho. Outros países também seguiram o exemplo legislativo 

                                                 
7 FOHLEN, Claude apud OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da 
criança e do adolescente no Brasil. São Paulo: LTr, 2006, p. 41.   
8 MARTINS, Adalberto, op. cit., p. 25. 
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e promulgaram normas de regulamentação e proteção ao trabalho do menor, dentre eles a 

Rússia (1822), a Bélgica (1888), Holanda (1889) e Portugal (1891).9  

 
 
2.1.2 Internacionalização das normas trabalhistas 

 
 

Em reação às conseqüências deletérias trazidas pela Revolução Industrial ao 

operário, houve, conforme dito anteriormente, o surgimento e o desenvolvimento de uma 

legislação voltada à proteção do trabalhador (com destaque para o trabalhador menor) 

especialmente nos países europeus. Com isso, não tardou a surgirem também as primeiras 

iniciativas no sentido de uma internacionalização da legislação trabalhista. Os industriais 

Robert Owen e Daniel Le Grand são considerados pioneiros na promoção dessa causa. Em 

1818, Owen dirigiu um manifesto aos soberanos dos Estados da Santa Aliança em defesa da 

classe trabalhadora, propondo uma completa reforma da sociedade através da cooperação 

mundial. Mister salientar que o industrial inglês adotou ainda medidas para melhorar as 

condições de vida de seus operários, ao reduzir a jornada de trabalho e promover condições de 

lazer e educação de seus filhos. Por sua vez, o francês Le Grand, dirigiu, entre 1840 e 1855, 

cartas ao governo francês e aos governantes dos principais países da Europa, para defender a 

criação de uma lei internacional do trabalho que protegesse o trabalhador contra o labor 

prematuro e excessivo. 

Diversos encontros discutiram a internacionalização das normas trabalhistas, 

como o Congresso Internacional da Beneficência, em Bruxelas (1856), o Congresso 

Internacional de Frankfurt (1857), a Assembléia Internacional dos Trabalhadores, em Londres 

(1864), o Congresso Trabalhista de Lyon (1877), o Congresso Operário de Paris (1883), o 

Congresso Internacional Operário, em Roubaix (1884), a Conferência de Berlim (1890) e as 

Conferências de Berna (1905 e 1906). Desses encontros cabe ressaltar a Conferência 

Internacional do Trabalho, chamada de Conferência de Berlim, que reuniu Alemanha, 

Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, 

Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça. Na ocasião, foi sugerida a criação de uma 

repartição internacional para realizar estudos e estatísticas de trabalho. Foram discutidas ainda 

a adoção de medidas internacionais para a proibição do trabalho no interior de minas, o 

realizado aos domingos e a utilização do trabalho de menores e de mulheres. 

                                                 
9 NASCIMENTO, Nilson de Oliveira. Manual do Trabalho do Menor. São Paulo: LTr, 2003, p. 28. 
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Em 1919, no contexto do pós Primeira Guerra Mundial, foi realiza em Paris a 

Conferência da Paz, que criou a Comissão de Legislação Internacional do Trabalho, com o 

objetivo de promover estudos a respeito da regulamentação internacional das relações de 

trabalho. Os esforços da Comissão resultaram na criação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que possui a parte XIII do Tratado de Versales como sua constituição 

jurídica, mais tarde complementada pela Declaração de Filadélfia (1944) e pelas reformas da 

Reunião de Paris (1945) da OIT. De acordo com José Roberto Dantas Oliva, o nascimento da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT consagrou uma nova fase de autonomia e 

sistematização do Direito do Trabalho, representando um dos mais relevantes fatores de 

transformação e solidificação para esse ramo do direito.10 

A OIT passou a combater a cruel exploração do trabalho humano fruto do 

liberalismo por meio de ações voltadas para a dignificação do homem pelo trabalho. Em 

1946, a OIT passou a integrar o sistema da Organização das Nações Unidas enquanto órgão 

especializado e responsável pelas questões sociais e trabalhistas. Cabe ressaltar que o papel da 

OIT e suas normatizações relacionadas ao tema universalização da idade mínima para o 

ingresso no mercado de trabalho e a erradicação do trabalho infantil serão destacados a seguir, 

tendo em vista a fundamental relação com o objeto de estudo desta monografia. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, sancionada pela 

Organização das Nações Unidas, reafirma os princípios fundamentais defendidos pela OIT na 

proteção do trabalho infanto-juvenil e reconhece que a criança deve ser objeto de cuidados e 

atenções especiais. A essa altura, já é grande no plano internacional o movimento pelo 

combate ao labor precoce, que compromete o desenvolvimento físico, mental e moral de 

crianças e adolescentes. Nesse sentido, a Assembléia Geral da ONU lança em 1959 a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, a qual estabelece em seu princípio IX, quanto 

ao direito da criança de ser protegida contra a exploração no trabalho, que: 

Princípio IX: Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade 
mínima adequada; em caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a ela 
se imponha, qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua 
educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 

Reforçando a tutela dos direitos da criança, em 1989, a Assembléia Geral da ONU 

aprova a Convenção sobre os Direitos da Criança, a qual reconhece em seu art. 32 que a 

criança tem o direito de ser protegida contra qualquer trabalho que ponha em perigo a sua 

                                                 
10 OLIVA, José Roberto Dantas, op. cit., p. 54. 
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saúde, a sua educação ou o seu desenvolvimento, cabendo ao Estado fixar idades mínimas de 

admissão no emprego e regulamentar as condições de trabalho. 

Todos esses marcos jurídicos foram fundamentais para a formação da consciência 

de que os direitos e garantias relacionados a população infanto-juvenil devem ser 

considerados prioridade absoluta de todos os Estados e organizações internacionais. 

 
 
2.2 Atuação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na proteção do trabalho 

do menor 

 
 

O texto em vigor da Constituição da Organização Internacional do Trabalho foi 

aprovado na 29ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Montreal – 1946) e tem, 

como anexo, a Declaração de Filadélfia (1944) que expõe os motivos inspiradores da criação 

da OIT e define as suas principais finalidades. Desde o preâmbulo de sua Constituição, a OIT 

reconhece a importância da tutela destinada às crianças e aos adolescentes, a qual é 

reafirmada quando a garantia de proteção à infância e à maternidade é elencada entre as 

principais finalidades da OIT presentes no art. 3º da Declaração de Filadélfia. 

A OIT atua na fixação e aplicação de normas internacionais, orientação e 

cooperação técnica aos países-membros, desempenhando, portanto, um papel fundamental na 

promoção dos direitos humanos relacionados ao mundo do trabalho. Em atenção à questão do 

trabalhador menor, a OIT aprovou diversas Convenções Internacionais visando assegurar o 

respeito de seus direitos fundamentais, especialmente no que tange a limitação em relação à 

idade mínima para o trabalho, trabalho noturno, escolas técnicas, trabalhos proibidos, exames 

médicos, férias, orientação e formação profissional, aprendizagem, doenças profissionais, 

repouso semanal remunerado, desemprego.11 

Conforme dito anteriormente, é imprescindível destacar, tendo em vista a temática 

desta monografia, a normatização da OIT relacionada à universalização da idade mínima para 

o trabalho e a erradicação do trabalho infantil. Nesse sentido, cabe analisar as Convenções da 

OIT n. 138 e 182, ambas aprovadas pelo Brasil em 1999, por meio, respectivamente, do 

Decreto Legislativo n. 179 e do Decreto Legislativo n. 178. 

 
 
 
 

                                                 
11 NASCIMENTO, Nilson de Oliveira, op. cit., p. 43. 
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2.2.1 Análise da Convenção N. 138 da OIT  

A Convenção n. 138, também dita Convenção sobre a Idade Mínima de 1973, 

constituiu-se em instrumento que uniformizou a matéria ao englobar todas as convenções 

anteriores que tratavam sobre o tema da idade mínima para admissão em emprego. O Decreto 

nº 4134 de 2002 adotou a Convenção nº 138 da OIT, que passou a vigorar no Brasil a partir 

daquele ano. 

A finalidade da aludida Convenção é extinguir o trabalho infantil, ao elevar a 

idade mínima de ingresso no trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e 

mental do jovem. Considerando a dificuldade de atingir essa efetiva eliminação da mão-de-

obra infantil, a Convenção nº 138 exige dos países que a ratificam, não uma solução imediata 

para o problema, mas o compromisso de adotar uma política que permita gradualmente 

alcançar o limite etário mínimo para o trabalho. Dessa forma, a Convenção nº 138 se mostrou 

flexível ao estabelecer que compete a cada país que a ratifique, respeitadas suas condições 

econômica, cultura e social, especificar a idade mínima de ingresso no mercado de trabalho, 

desde que não seja inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou a quinze anos, 

ressalvados os casos de países que não possuem economia e condições de ensino 

suficientemente desenvolvidas, os quais podem definir inicialmente a idade mínima em 

quatorze anos.  

A Convenção 138 prevê, ainda, determinadas exceções à regra do limite etário 

mínimo para o trabalho. Em seu art. 8º, a Convenção 138 ressalva que é permitido a atuação 

em representações artísticas por parte daqueles que possuem idade inferior a mínima fixada 

para o emprego ou trabalho, quando houver autorização da autoridade competente, a ser 

concedida em casos individuais. Mister destacar que essa regulamentação constitui 

embasamento permissivo para a realização de trabalho artístico infantil.  

As regras da Convenção também não são aplicadas ao trabalho realizado por 

infantes e jovens em escolas técnicas ou vocacionais, em outras instituições de treinamento 

geral, bem como ao labor executado em empresas por quem possua no mínimo quatorze anos, 

desde que sejam obedecidas as condições prescritas pela autoridade competente. A legislação 

do país-membro pode ainda autorizar o labor de menores entre 13 (treze) e 15 (quinze) anos 

em serviços leves que não prejudiquem a saúde, a frenquência escolar e a participação em 

programas de orientação vocacional para facilitar a escolha de uma profissão. Observados tais 

requisitos, é autorizado ainda o trabalho para aqueles que possuem no mínimo 15 (quinze) 

anos, mesmo que não tenham concluído a escolarização compulsória. Por outro lado, a 
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Convenção delimita que o labor que implica em risco de prejuízo à saúde, à segurança e à 

moral do jovem só poderá ser desempenhado por maiores de 18 (dezoito) anos. 

 
 
2.2.2 Análise da Convenção N. 182 da OIT   

 
 

A Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho foi promulgada no 

Brasil por meio do Decreto nº 3597 de 2000, passando a vigorar em nosso ordenamento a 

partir de 2001. Os países-membros da OIT que adotam a Convenção nº 182 assumem o dever 

de eliminar as piores formas de trabalho infantil, através da adoção de medidas imediatas e 

eficazes, relacionadas especialmente à promoção do acesso à educação básica e gratuita.  

Como já exposto anteriormente, o art. 3º da Convenção nº 182 elenca as piores 

formas de trabalho infantil. Cabe à autoridade competente identificar onde tais práticas 

ocorrem, para que seja possível implementar a reabilitação e integração social dos menores 

que estão submetidos a esses tipos de trabalho. A OIT orienta, por meio da Recomendação n. 

190, a qual complementa as disposições da Convenção nº 182, que para o reconhecimento da 

localização de atividades laborais susceptíveis de causar prejuízo a saúde, a segurança e a 

moral do menor trabalhador deverá ser levado em conta: 

a) Os trabalhos que expõem as crianças a abusos físico, psicológico ou sexual; 

b) Os trabalhos subterrâneos, debaixo d’água, em alturas ou espaços confinados; 

c) Os trabalhos com máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos ou que 
envolvam manejo ou transporte manual de cargas pesadas; 

d) Os trabalhos em ambiente insalubre que possam, por exemplo, expor as crianças a 
substâncias, agentes ou processamentos perigosos, ou a temperaturas ou a níveis de 
barulho ou vibrações prejudiciais a sua saúde; e  

e) Os trabalhos em condições particularmente difíceis, como trabalho por longas 
horas ou noturno, ou trabalhos em que a criança é injustificadamente confinada as 
dependências do empregador.  

Consta na aludida Recomendação, sugestões de medidas a serem adotas com vista 

à erradicação das piores formas de trabalho infantil, dentre elas: compilação e atualização de 

informações e dados sobre o trabalho infantil, permitindo um plano de ação para combatê-lo, 

com prioridade para suas piores formas; informar, sensibilizar e mobilizar os pais e a opinião 

pública para o problema das crianças trabalharem nas condições cobertas pela Convenção; 

imposição de sanções, inclusive de natureza penal, para quem descumprisse as disposições 

sobre a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil; criação de emprego e de 
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treinamento profissional para pais e adultos das famílias de crianças que a Convenção busca 

proteger; cooperação entre as nações, mediante mobilização de recursos para programas 

nacionais e internacionais, assistência jurídica mútua, assistência técnica (inclusive 

intercâmbio de informações), apoio ao desenvolvimento social e econômico, a programas de 

erradicação da pobreza e à educação universal. 

 
 
2.3 Histórico da proteção constitucional ao trabalho da criança e do adolescente no 

Brasil  
 
 

A proteção ao trabalhador menor teve início no Direito Constitucional brasileiro 

com a Constituição de 1934. Antes dessa a Constituição do Império, promulgada em 1824, e a 

Constituição de 1891 limitaram-se a consagrar o direito à liberdade de trabalho e associação, 

sem destinar norma de proteção específica ao menor trabalhador. Em 1934, a Constituição 

adota como idade mínima para o labor 14 (quatorze) anos, além de proibir o trabalho noturno 

a menores de 16 (dezesseis) e o trabalho em indústrias insalubres a menores de 18 (dezoito) 

anos e a mulheres.  

Além desses, foram previstos na Constituição de 1934 outros direitos voltados ao 

trabalhador de modo geral, dentre eles: salário mínimo regional; jornada de trabalho de no 

máximo oito horas diárias (prorrogáveis apenas nos casos previstos em lei); repouso semanal 

remunerado (preferencialmente) aos domingos; férias anuais remuneradas; indenização nos 

casos de dispensa sem justa causa; proibição de diferença salarial por motivos de idade, sexo, 

nacionalidade ou estado civil; assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante; 

regulamentação de todas as profissões; reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, 

previsão de lei que estabeleceria condições de trabalho, na cidade e no campo, de forma a 

compatibilizar a proteção social do trabalhador com os interesses econômicos do País. Ainda 

na vigência da aludida Carta Magna foi instituída a Justiça do Trabalho para solucionar 

conflitos entre empregados e empregadores. Na época, a Justiça do Trabalho não integrava o 

Poder Judiciário, possuindo uma natureza administrativa. 

A Constituição posterior, outorgada em 1937, inaugurando o período ditatorial do 

Estado Novo, manteve a proibição do trabalho para menores de 14 (quatorze) anos; de 

trabalho noturno para menores de 16 (dezesseis) e, em indústrias insalubres, a menores de 18 

(dezoito) anos e a mulheres. Conservou ainda garantias dos trabalhadores, como repouso 

semanal aos domingos; licença remunerada após um ano de trabalho; salário mínimo; jornada 

de oito horas; e acrescentou o direito de remuneração do trabalho noturno superior à do 
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diurno. José Roberto Dantas Oliva afirma que a Constituição de 1937 notabilizou-se por 

priorizar, ainda que formalmente, ações estatais voltadas para a educação infanto-juvenil. 

A Constituição de 1946, que inseriu a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, 

deu continuidade à tutela da criança, ao manter a idade mínima para o labor em 14 (quatorze) 

anos e ao conservar a proibição de trabalho em indústrias insalubres a menores de 18 

(dezoito) anos e às mulheres. Ademais, a Constituição de 1946 estendeu a proibição de 

trabalho noturno aos menores de 18 (dezoito) anos.  

Tal norma de proteção do menor foi reproduzida no texto constitucional de 1967, 

que também manteve a obrigatoriedade do ensino primário gratuito e da aprendizagem a ser 

administrada pelas empresas industriais e comerciais. Por outro lado, a Constituição de 1967 

representou um retrocesso na política de proteção à infância, já que reduziu o limite de idade 

para ingresso no mercado de trabalho para 12 (doze) anos e excluiu a proibição de 

discriminação salarial em razão da idade do texto constitucional.  

Somente em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal, o Brasil 

adota a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, cabendo ao Estado, a 

sociedade e a família atender, prioritariamente, todas as medidas necessárias à promoção dos 

direitos fundamentais relacionados à infância e à adolescência. Nesse sentido, a Constituição 

prevê no caput de seu art. 227 que: 

“Art.227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

Sob a perspectiva trabalhista, nossa Lei Fundamental vigente consagrou 

inicialmente na proteção da criança e do adolescente a idade mínima de 14 (quatorze) anos 

para admissão ao trabalho, salvo na condição de aprendiz; o direito a educação, a 

aprendizagem e a formação profissional; garantia de acesso à escola para o trabalhador 

adolescente; a equiparação do trabalhador menor ao trabalhador urbano e rural, para fins de 

previdenciários e trabalhistas e a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 (dezoito anos). José Roberto Dantas Oliva salienta que a Constituição vigente 

foi a que mais contemplou direitos trabalhistas, apenas no art. 7º temos trinta e quatro incisos 

que versam sobre direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além da extensão de direitos aí 

contidos aos trabalhadores domésticos.12  

                                                 
12 OLIVA, José Roberto Dantas, op. cit., p. 74. 



 

3 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E O DIREITO DA C RIANÇA E DO 
ADOLESCENTE À PROTEÇÃO NO TRABALHO  
 
 
3.1 Novo paradigma quanto aos direitos da criança e do adolescente: da situação 
irregular à proteção integral 
 
 

Com a Constituição de 1988, o Brasil absorve a doutrina da proteção integral na 

política nacional de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tal marco representa 

a superação da doutrina da situação irregular que fundamentava, até então, a atuação estatal 

voltada à população infanto-juvenil. Nessa fase, a legislação não era destinada indistintamente 

a proteção da infância. As normas estavam, na verdade, voltadas às chamadas crianças 

excluídas. O Código de Menores de 1979 (considerado uma versão atualizada do Código 

Mello de Mattos de 1927), inspirado na doutrina da situação irregular, definia quem eram 

esses jovens em situações de risco, identificando-os como aqueles que estavam em conflito 

com a lei penal e/ou que viviam em meio à pobreza e ao abandono, ou sob exploração. Os 

menores, que já estavam à margem da sociedade por advirem de famílias pobres, eram vistos 

como reais ou potenciais infratores e, em decorrência disso, deveriam ser apenados com a 

segregação social. 

A ação estatal, na época, não visava à busca de soluções para as questões da 

infância pobre, tão pouco reconhecia esses meninos excluídos como sujeitos de direitos, seu 

objetivo era minimizar os riscos que o menor em situação irregular oferecia à sociedade e o 

meio usado para atingir esse fim consistia em uma prática intervencionista, pautada na 

internação e no caráter corretivo. O Estado, portanto, não promovia a proteção da população 

infanto-juvenil, nem salvaguardava seus direitos em reconhecimento a sua peculiar fase de 

desenvolvimento, apresentava-se quase que somente na sua função de detentor do poder de 

polícia para reprimir as ações de uma juventude tida como delinqüente. Tal postura estava 

consubstanciada no período ditatorial que o país vivenciava. 

A responsabilidade por prover a formação da criança cabia à família, quando essa 

falhava no desempenho de seu papel, quer por não possuir recursos materiais ou por não 

conseguir afastar sua prole da delinqüência e marginalidade, o Estado, então, deveria agir para 

solucionar tais problemas sociais precipuamente através da internação dos menores. Não 

havia políticas públicas que proporcionassem um saudável desenvolvimento para o menor, 

posto que o Estado, omisso no auxílio à formação de suas crianças e adolescentes, direcionava 

sua atuação ao cumprimento fiel do seu poder de punir. Ao contrário do que acontecesse 
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atualmente em que o direito à convivência familiar é tratado como direito fundamental da 

criança e do adolescente, inexistia a preocupação em preservar o vínculo familiar, ainda mais 

quando a inabilidade da família em educar seus filhos era considerada a causa da situação 

irregular. Segundo Siro Darlan de Oliveira, os menores em situação irregular: 

[...] tinham de ser retirados do convívio social e protegidos pelo aparato estatal. Esse 
sistema levou à criação da visão cultural contraditória da sociedade brasileira, 
presente ainda hoje, de proteção-punição. Ao mesmo tempo em que se tem piedade 
das crianças em situação irregular, cobra-se como solução a transferência dessas 
crianças e adolescente para abrigos destinados a carentes e internatos para os 
infratores.13 

Um instrumento dessa “ressocialização” por meios coercitivos era a Fundação 

Nacional para o Bem-Estar do Menor (FUNABEM), responsável por formular e implantar a 

Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). Tal política reafirmou a lógica 

carcerária, retirando o menor do seu convívio social e familiar, e ampliando o controle e o 

poder do Estado, já que colocava o menor como alvo da intervenção estatal, consolidando 

com isso a Doutrina da Situação Irregular. No âmbito estadual, foram criadas também as 

Fundações para o Bem-Estar do Menor (FEBEM), que tinham como principal finalidade 

administrar a internação de menores infratores.  

Em meados da década de 70, o modelo de internação passa a sofrer críticas de 

diversos segmentos sociais que defendiam aos direitos da infância e da juventude, devido, 

principalmente, às denúncias de violência praticadas nas instituições que deveriam oferecer 

condições de desenvolvimento aos menores assistidos, com ações direcionadas, por exemplo, 

a educação e a formação profissional desses jovens, sendo assim possível reintegrá-los a 

sociedade. Dado ao fracasso do Estado em promover o bem-estar dos menores que estavam 

sob sua guarda, não raro aconteciam rebeliões nas unidades de internação, motivadas pela 

revolta dos menores internos por estarem submetidos a maus-tratos e torturas, sendo inclusive 

freqüente a ocorrência de mortes de jovens que estavam sob a custódia do Estado. Diante da 

falência dessas instituições, incapazes de alcançar êxito na recuperação dos menores, ocorre o 

fortalecimento dos movimentos sociais em prol do reconhecimento de “uma nova concepção 

de infância, e não mais o menor objeto de intervenção do Estado, mas como alguém a ser 

protegido, tanto pelo Estado como pela sociedade”.14 Com a mudança na idéia de que cabia 

somente à família a formação da criança e do adolescente, passa a existir uma pressão social 
                                                 
13 OLIVEIRA, Siro Darlan de. O Judiciário e a medida de abrigo no âmbito da proteção integral: a 
experiência do Rio de Janeiro. p.3 Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/direitoconvivenciafamiliar_/capit13.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2011 
14 SOUZA, Etelma Tavares de. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral. p.5 
Disponível em < http://www.defensoria.org.br/langs/arquivos_multimidia/102.pdf>. Acesso em: 18 mai 2011. 



 28

para que o Estado abandone a postura tão somente punitiva que adotava para assumir sua 

competência na proteção da infância e da adolescência. Nesse sentido, aconteceram 

seminários, encontros e debates sobre a questão dos direitos da infância e da adolescência, 

sendo propostas à Assembléia Nacional Criança e Constituinte duas emendas populares que 

resultaram na adoção da doutrina da proteção integral, expressa no art. 227 da Constituição 

Federal de 1988. Tal norma constitucional assegura às crianças e aos adolescentes com 

absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

A partir da mudança de perspectiva pregada pela doutrina da proteção integral, as 

crianças e os adolescentes são tratados indistintamente como sujeitos de direitos. Nas palavras 

de Paolo Vercelone, citado por José Roberto Dantas Oliva, crianças e adolescentes têm mais 

direitos que os outros cidadãos, isso porque eles têm todos os direitos destinados aos adultos e 

mais direitos específicos, decorrentes de sua especial fase de desenvolvimento.15 A inserção 

da doutrina da proteção integral no texto constitucional revela que o Brasil estava em sintonia 

com o movimento internacional de tutela dos direitos infato-juvenis, uma vez que, um ano 

mais tarde, tal doutrina é também adotada pela Convenção sobre os Direitos da Criança, 

considerada o principal documento internacional de Direitos da Criança.  

Analisando a Doutrina da Proteção Integral, José Roberto Dantas Oliva observa 

que, no âmbito nacional, ela “deixou o campo teorético para transformar-se no Princípio da 

Proteção Integral, incorporando-se definitivamente ao ordenamento jurídico pátrio, em sede 

de norma constitucional.”16 Em seguida, é promulgada a Lei nº 8069 de 1990, conhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagra o Princípio da Proteção Integral, ao 

regulamentar direitos fundamentais da criança e do adolescente em diversos campos. 

Portanto, de acordo com o sistema de direitos e garantias do nosso ordenamento 

jurídico, o cuidado para com a população infanto-juvenil deve ser integral e diferenciado, para 

atender às necessidades específicas que essa classe demanda em função de serem sujeitos de 

direito em peculiar condição de desenvolvimento. Essa proteção completa deve ainda ser 

assegura da forma mais rápida e eficaz possível, ou seja, com absoluta prioridade. O ECA, 

inclusive, exemplifica como se dá esse atendimento prioritário ao prever no parágrafo único 

                                                 
15 VERCELONE, Paolo apud OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da 
criança e do adolescente no Brasil. São Paulo: LTr, 2006, p. 112.   
16 ibidem ,p. 89.   
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de seu artigo 4º que a criança e o adolescente têm: a) primazia de receber proteção e socorro 

em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância publica; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e a juventude.  

Importante frisar que a responsabilidade em efetivar os direitos fundamentais da 

infância e juventude cabe solidariamente à família, à sociedade e ao Estado, devendo cada um 

atuar no seu respectivo âmbito de competência para que a parcela infanto-juvenil da sociedade 

alcance seu pleno desenvolvimento físico, moral e social.  

Em se tratando de princípios, importante destacar que, na atual era do pós-

positivismo, tais espécies de normas, assim como as regras, são aplicáveis. Isso significa dizer 

que os princípios constitucionais, dos quais faz parte o principio da proteção integral da 

criança e do adolescente, possuem plena eficácia normativa, estando ultrapassado o 

entendimento inicial que os considerava como norte meramente programático. Segundo José 

Roberto Dantas Oliva,  

Antes, porém, de discorremos sobre o princípio em questão, conveniente tratar da 
sua normatividade, situando-o no conceito moderno de que os princípios, 
especialmente os positivados na Constituição Federal, têm caráter obrigatório, 
vinculando não apenas o legislador, como também governantes e governados e o 
próprio Judiciário, quando da solução de casos concretos. É superada a idéia de que 
os princípios servem apenas de diretrizes, tendo conteúdo meramente programático. 
Na nova concepção princípios e regras são espécies do gênero norma.17 

Assim, tais aspectos dos princípios constitucionais, quais sejam a proclamação de 

sua normatividade, a perda de seu caráter de normas programáticas (plena eficácia normativa) 

e a sua superioridade/hegemonia no ordenamento jurídico, devem ser reforçados para que se 

realize a necessária aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente. 

 
 

3.2 Proteção ao trabalho em face do princípio da proteção integral 
 
 
A proteção integral, na condição de princípio constitucional, positivado, como já 

foi dito, também na legislação infraconstitucional, norteia e fundamenta a regulamentação e 

efetivação dos direitos fundamentais relacionados à criança e ao adolescente. Sendo assim, a 

compreensão do direito infanto-juvenil à proteção ao trabalho não pode ser desassociada do 

                                                 
17 ibidem, p.89.  
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princípio da proteção integral, deve, ao contrário, ser tratada como afirmação do princípio em 

questão. 

Ao trabalhador em geral, por estar numa condição de hipossuficiência social e 

econômica, são destinados direitos específicos na busca de diminuir as desigualdades 

materiais que existem entre as partes e equilibrar a relação trabalhista. No que tange ao 

trabalhador menor, esses direitos trabalhistas são reforçados, já que sua vulnerabilidade é 

mais intensa, por se tratar de uma pessoa ainda em formação. Nessa perspectiva, constata-se 

uma clara influência do princípio da proteção integral no Direito do Trabalho.  

A proteção integral na esfera trabalhista perpassa diversas garantias, disciplinas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu capítulo V, o qual abrange os artigos 60 a 69, 

sob o título de “Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho”. A legislação 

assegura às crianças o direito de não trabalhar, reservando aos infantes atividades próprias da 

infância e que contribuem para seu crescimento, como brincar e estudar. Por outro lado, 

dentre as regras impostas no referido diploma com intuito de proteger o desenvolvimento 

moral, físico e psíquico do adolescente trabalhador encontram-se: a proibição de trabalho ao 

menor de quatorze anos de idade, exceto na condição de aprendiz 18; a proibição de trabalho 

perigoso, insalubre ou danoso, bem como aquele que não permita a freqüência escolar do 

trabalhador adolescente ou comprometa sua formação e seu desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social; oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do adolescente 

trabalhador; direito a profissionalização do adolescente, a garantia de direitos previdenciários 

e trabalhistas. Além dos citados direitos destinados à criança e ao adolescente, o ECA 

assegura também ao adolescente portador de deficiência o trabalho protegido. 

A lei trabalhista também regulamenta o regime especial de trabalho destinado ao 

adolescente, em função de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Os 

dispositivos estão inseridos no Capítulo IV da Consolidação das Leis do Trabalho, intitulado 

“Da proteção ao trabalho do menor”, e dispõem, entre outras coisas sobre, a idade mínima 

para admissão ao emprego, proibições para trabalho realizado no período noturno ou em 

                                                 
18 Por força da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, a idade mínina para o trabalho passou de quatorze para 
dezesseis anos de idade. Dessa forma, em consonância com o preceito constitucional ditado pelo art.7, XXXIII, é 
proibido trabalho ao menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos. 
Segundo observa o Procurador do Trabalho Xisto Tiago de Medeiros Neto: “A fixação da nova idade básica para 
o trabalho - independentemente dos fundamentos motivadores para a sua adoção ou da crítica que lhe seja 
endereçada, à vista da realidade brasileira -, deve ser entendida, em última análise, como iniciativa de natureza 
protetiva ao adolescente e à criança, constituindo parte integrante do conjunto de ações e compromissos político-
jurídicos, de tendência mundial, que visam a propiciar, de um lado, maior espaço e incentivo à educação 
fundamental, e, de outro, meios e condições mais hábeis à formação e qualificação profissional.” NETO, Xisto 
Tiago de Medeiros. A Proteção Trabalhista À Criança E Ao Adolescente: Fundamentos E Normas 
Constitucionais. Disponível em < http://www.abmp.org.br/textos/89.htm>. Acesso em: 22 mai. 2011. 
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locais perigosos e insalubres, duração da jornada de trabalho, os deveres dos empregadores e 

dos responsáveis legais de menores, as penalidades a que estão sujeitas as empresas que 

descumprirem as disposições legais. 

Destacamos pela inquestionável relação com o trabalho artístico infanto-juvenil 

que a CLT ao estabelecer em seu art. 405, § 3° os locais de trabalho prejudiciais à moralidade 

do adolescente, e que, portanto, impedem a realização do trabalho do menor, elenca dentre 

outros teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, “dancings”, circos. A legislação 

celetista ressalva, contudo, que o Juiz da Infância e da Juventude pode autorizar o trabalho de 

menores nos ambientes retro mencionados, desde que não cause prejuízo à sua formação 

moral e seja a ocupação indispensável para a própria subsistência do menor e de sua família. 

19 Respeitados os mesmos requisitos, o trabalho exercido pelo menor nas ruas, praças e outros 

logradouros também pode ser autorizado pelo Juiz da Infância e da Juventude. 20 

                                                 
19  Art. 405, §2º da CLT. 
20  Art. 405, §2º da CLT. 



 

4 TRABALHO ARTÍSTICO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
 

Quando o tema em discussão é a utilização da mão-de-obra infanto-juvenil, logo 

vem a tona diversos aspectos relacionados à causa, dentre os quais aqueles já abordados na 

presente monografia como: estabelecimento de uma idade mínima para o labor; combate à 

exploração do trabalho de crianças e adolescentes, especialmente as suas piores formas; 

necessidade do engajamento de todos, família, sociedade e Estado para que seja alcançada a 

erradicação do trabalho infantil, atuação de organismos internacionais, com destaque para a 

OIT, na garantia de proteção à infância relacionada às questões trabalhistas; normas 

constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam os direitos infanto-juvenis na esfera 

trabalhista. No entanto, dificilmente ganha destaque nesse debate o emprego da força laboral 

de crianças e adolescentes na modalidade de trabalho artístico.  

A atuação destes, muitos com idade inferior ao limite etário estabelecido para o 

desempenho de qualquer atividade profissional, pode ser observada cotidianamente nos 

espaços relacionados à arte, como circo, teatro, cinema e televisão. Mas, como a opinião 

pública de modo geral aceita e até mesmo encoraja tais atuações, pouco se discute sobre o seu 

caráter laboral. 

Renata Lacombe, psicóloga infantil que acompanhou o cotidiano de artistas 

mirins nos bastidores de uma empresa de televisão, relata que: 

Uma equipe de produção de televisão engloba todos os profissionais envolvidos com 
a feitura de um produto, tais como diretores, figurinista, cenógrafo etc. Não é 
coincidência que no discurso da TV se nomeie de produto um programa de sua 
grade. Essa equipe, de fato, funciona como uma linha industrial de produção, onde 
cada um tem o domínio de uma parte do processo, um fragmento. Numa relação 
fragmentada em funções específicas e de muita exigência da eficiência, é evidente 
que as relações entre as pessoas ficam restritas às suas funções enquanto os sujeitos 
por trás delas desaparecem.21 

 
Assim, é fácil perceber que as exigências de disciplina e responsabilidade de um 

ambiente comum de trabalho também estão presentes no meio artístico, ou seja, “a sujeição a 

horários, ao cumprimento de ordens, à existência de formalidades e regras que se impõem a 

todos, é uma realidade da qual não escapam a criança e o adolescente”.22 Oris de Oliveira 

sustenta que a atividade artística pode estar inserida no campo do trabalho, sendo com este 

                                                 
21 LACOMBE, Renata Barreto. A infância dos bastidores e os bastidores da infância: uma experiência com 
crianças que trabalham em televisão. Dissertação de Mestrado para o Programa de Pós-graduação em 
Psicologia Clínica do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. p.16 Disponível em: <http://wwwusers.rdc.puc-
rio.br/gips/Nucleo%20Tematico%201/teses/TeseRenataLacombe.pdf> Acessado em: 14 mar de 2011 
22 SANTOS, Eliane Araque dos. O trabalho artístico em face da proteção integral da criança e do 
adolescente. Revista TRT18, Goiânia, ano 10, 2007, p.113. 
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plenamente compatível, tanto é que há sindicatos de trabalhadores da categoria de atores e 

técnicos em espetáculos de diversão23. Portanto, como em qualquer outro ambiente laboral em 

que haja a presença de crianças e adolescentes, o bem-estar desses deve ser preservado, com o 

devido respeito aos seus limites físicos e psicológicos. Ainda na percepção de Renata 

Lacombe, “a criança, na grande maioria das vezes, não consegue agir restrita à sua função de 

artista e funcionário, não se encaixando perfeitamente nessa linha de produção”.24 

Daí a necessidade de verificar a adequação do desempenho dessa atividade com 

os preceitos contidos no Direito da Criança e do Adolescente. Cabe precipuamente analisar e 

delinear, a partir do impacto que o trabalho artístico pode acarretar na formação pessoal e 

social do artista mirim, os limites e as condições que devem ser respeitados nessa atuação 

artística realizada por crianças e adolescentes. E também discutir sobre a consonância do 

trabalho artístico com o pleno desenvolvimento da criança e/ou do adolescente que o realiza, 

bem como se o labor do artista mirim menor de 16 (dezesseis) anos ofende o preceito 

constitucional contido no art. 7, inciso XXXIII. 

 
 
4.1 Atividade artística: caráter educativo x exploração econômica  
 
 

A Constituição Federal determina que a atividade artística é livre e independe de 

censura ou licença.25 A norma constitucional prevê também que a educação deve ser efetivada 

por meio da garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, respeitada a capacidade de cada um.26 O ECA ratifica tal entendimento ao repetir o 

texto constitucional quando trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.27 A 

atividade artística constitui, portanto, elemento essencial à formação das potencialidades da 

criança e do adolescente e nesse sentido deve ser amplamente incentivada. 

Nesse campo, a escola possui papel fundamental enquanto espaço de incentivo à 

cultura. O universo artístico e suas linguagens (artes visuais, teatro, dança, música e literatura) 

estimulam a capacidade inventiva da criança e do adolescente, além de contribuir para o 

crescimento de sua autonomia através da criação da arte. Não à toa a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação reconhece que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

                                                 
23 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho artístico da criança e do adolescente. Revista LTr. São Paulo: LTr, v. 73, nº 
06, jun.2009, p. 690. 
24 LACOMBE, Renata Barreto, op. cit., p.22. 
25 Art. 5, IX, da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
26 Art. 208, V, da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
27 Art. 54, V, da Lei nº 8.069/90. 



 34

constitui componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.28 A referida lei elenca, ainda, a liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber entre os 

princípios que devem servir de base para ministrar o ensino.29 

Além da escola, outras instituições que promovem formação artística, como 

clubes recreativos e programas sociais também colaboram com o processo de transformação 

da criança e do adolescente através da arte e da cultura. Esse viés de utilizar expressões 

artísticas “como instrumento de desenvolvimento do ser humano, de conscientização de sua 

realidade política, social e cultural” 30 está presente de forma mais arraigada em movimentos 

ou instituições que não possuem fins lucrativos e que nem sempre visam formar profissionais 

na área artística, buscam antes de qualquer coisa estimular a consciência crítica nos jovens, 

fazendo com que esses, ao se reconhecerem como condutores de seus próprios caminhos, 

reafirmem sua condição de sujeitos de direitos. O que não significa que em tais espaços não 

possam ser descobertos talentos que levem mais tarde essas crianças ou adolescentes a 

escolherem a carreira artística como profissão. A atividade artística nesse contexto ‘não só 

atende plena e satisfatoriamente aos ditames constitucionais sobre direito de livre expressão, 

mas também sobre educação artística’.31 

Partindo para outra perspectiva, temos que analisar a atuação de crianças e 

adolescentes em obras artísticas, inseridas em um ambiente de trabalho e com fins comerciais. 

Conforme já foi dito, é comum a presença dos chamados astros-mirins na indústria do 

entretenimento. No entanto, o trabalho envolvendo a mídia apresenta-se estressante, até 

mesmo estafante, com diversos momentos de correria, urgência e exigências, gerando 

condições que “afastam ou diminuem a ocorrência de expressão do conhecimento, do 

envolvimento com a arte e cultura com prazer e em condições de lazer, brincadeira e 

descontração”.32 

                                                 
28 Art. 26, § 2º da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
29 Art. 3º, inciso II da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
30 Essa é proposta que norteia o trabalho desenvolvido pelo Grupo Ta na Rua, o qual vê o teatro como uma 
pedagogia de ação transformadora: o expectador transforma-se em ator, tomando em suas mãos a configuração e 
discussão de seu destino. Para o grupo ser artista é uma possibilidade que todo ser humano tem, independente de 
ofício, carreira ou arte. É uma possibilidade de desenvolvimento pleno, de plena expressão, de direito à 
felicidade. Disponível em: < http://www.tanarua.com.br/> Acessado em: 26 mar.2011. 
31 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho artístico da criança e do adolescente. Revista LTr. São Paulo: LTr, v. 73, nº 
06, jun.2009, p. 690. 
32 SANTOS, Eliane Araque dos. O trabalho artístico em face da proteção integral da criança e do 
adolescente. Revista TRT18, Goiânia, ano 10, 2007, p. 113. 
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O assunto, portanto, é polêmico e divide especialistas sobre a exploração de 

crianças e adolescentes nos meios de comunicação. O Procurador do Trabalho Antonio de 

Oliveira Lima alerta para o fato de que  

O consumidor dos bens produzidos pela indústria do entretenimento acredita, 
normalmente, estar comprando um produto perfeito e acabado. Alguns desses 
produtos, contudo, têm um custo social muito elevado. Não são poucos os casos em 
que crianças e adolescentes que participam de atividades artísticas são vítimas de 
exploração. Como em qualquer outro ramo de atividade, o produtor, para vencer a 
concorrência, exige que o operário produza o melhor produto do mercado. Para isso, 
são necessárias muitas horas de trabalho, ensaios, repetições de cenas, eventos 
sucessivos, agenda lotada.33  

Os artistas-mirins perdem muitas vezes a oportunidade de vivenciar experiências 

próprias da infância e da adolescência, para dedicarem seu tempo ao trabalho em novelas, 

filmes, programas de auditório e mesmo nos palcos cantando. Alguns alcançam a fama ainda 

muito jovens e, desde cedo, precisam lidar com a vida de exposição do mundo das 

celebridades. É de conhecimento geral que os artistas sofrem constantemente o assédio 

descabido da mídia. Isso acontece porque a curiosidade do público em conhecer desde o 

cotidiano até as informações mais íntimas da vida das personalidades movimenta um mercado 

altamente lucrativo, que leva a imprensa a perseguir as pessoas famosas, noticiando suas 

atividades sem qualquer limite, em nítida violação ao seu direito à intimidade e à vida 

privada. Vale destacar que esses são direitos fundamentais, expressos no art.5º, X da 

Constituição Federal: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 

Em relação ao direito de imagem da criança e do adolescente, o ECA reconhece, 

como vemos abaixo na transcrição de seu art. 17, que ele compõe a própria noção de 

integridade física, psíquica e moral, devendo ser garantida sua preservação para o sadio 

desenvolvimento infanto-juvenil. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 

                                                 
33 LIMA, Antonio de Oliveira. Prejuízos do trabalho infantil artístico. Disponível em <http://www.prt3.mpt. 
gov.br/imprensa/?p=769>. Acessado em 26 mai. 2011.  
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Diante da constatação anterior de que a interferência na vida particular das 

pessoas famosas tornou-se uma conseqüência da notoriedade de seu trabalho, é um desafio, 

quase insuperável, proteger a imagem da criança e do adolescente que se expõem em 

trabalhos artísticos, tanto quanto resguardar a convivência com seus familiares e amigos da 

curiosidade do público em geral. 

As críticas à atuação de crianças e adolescentes no meio artístico são voltadas 

principalmente para os trabalhos realizados na televisão, já que a participação infanto-juvenil 

é mais frequente nesse espaço e os esforços estão mais voltados para a produção de uma obra 

que alcance sucesso no mercado, que para o conteúdo cultural em si. De acordo com Renato 

Mendes, coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 

Infantil, da OIT, “A exploração infanto-juvenil pode levar a uma adultização precoce. Muitos 

participam de cenas com conflitos familiares, o que pode acarretar em transtornos para a 

criança.” 34 O psiquiatra Gilberto Nascimento acrescenta que "a criança perde tempo de 

maturação normal enquanto trabalha imitando adultos. Atrizes-mirins, de tanto imitar adultos, 

criam um falso eu, sem conseguir recuperar a pessoa.” 35 

Para o professor de teatro Pato Papaterra, “quando a criança representa, o seu eu 

está presente! A fantasia se torna realidade e a representação passa a ser verdadeira, 

facilmente!”. Enquanto o adulto, por possuir maturidade suficiente para distinguir a realidade 

da ficção, ao representar “tem objetivos sociais, de entretenimento coletivo. Por isso, 

compromete-se a respeitar as regras estabelecidas socialmente daquela representação, 

assumindo o papel de uma personagem definitiva e, provavelmente, diferente do seu eu”. 36 O 

referido autor critica enfaticamente a atuação de crianças no filme “Cidade de Deus”, em 

especial a cena em que uma criança atira no pé de outro menino que chorava copiosamente 

pedindo perdão. Considera que a violência gratuita presente naquelas imagens denunciava a 

crueldade de sua realização. Suas suspeitas são confirmadas quando o diretor do filme 

Fernando Meireles, em conversa após uma sessão da obra exibida para os alunos do Supletivo 

Santa Cruz, revela a técnica utilizada para conferir tamanha realidade à cena de choro e 

desespero do menino. 

Foi difícil” admite o diretor. “Mas, no final, a gente descobriu um jeito. 
Perguntamos para o menino o que mais o deixava triste. E ele respondeu que era 

                                                 
34 VITA, Rache. Trabalho infantil: a gente vê na TV. Disponível em <http://www.promenino.org.br/ 
Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes/tabid/77/ConteudoId/ed4e7bcb-14c8-4aa9-992d-b50e93443eab/ 
Default.aspx> Acessado em 26 mai. 2011. 
35 Idem. 
36 NOCCHI, Andrea Saint Pastous; VELOSO, Gabriel Napoleão; FAVA, Marcos Neves (Org.). Criança, 
Adolescente, Trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p.191. 
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ficar sozinho, sem a mãe. Então, dissemos: vamos imaginar que a sua mãe não vai 
voltar mais para te pegar. Ou melhor: sua mãe morreu! Daí, ele começou a chorar. E 
eu aproveitei e filmei. 37  

Relatos como esse demonstram a complexidade de se avaliar se a participação de 

crianças e adolescentes em produções artísticas voltadas para a indústria do entretenimento 

propicia o desenvolvimento de suas habilidades pelo contato com a arte e a cultura ou ainda 

se o atendimento das exigências específicas do mercado em que o trabalho artístico está 

inserido transforma essa experiência em algo prejudicial ao público infanto-juvenil que 

desempenha tal labor.  

Em contra partida, há quem não considere a atividade artística como trabalho 

infantil, a exemplo do desembargador Siro Darlan. O magistrado vê “como o 

desenvolvimento de uma arte. Se há vocação artística e se coloca um obstáculo, pode gerar 

frustração ao desenvolvimento da criança”.38 Porém ressalva que possíveis abusos devem ser 

coibidos pela Justiça, como a atuação de crianças em cenas de violência, uso de drogas ou em 

desrespeito à família. Em 2000, uma decisão de Siro Darlan, ainda como juiz da 1ª Vara da 

Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, ganhou destaque nacional por proibir a atuação de 

atores mirins na novela “Laços de Família”, da TV Globo.  

O Procurador do Trabalho e coordenador nacional de Combate à Exploração do 

Trabalho de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho, Rafael Dias 

Marques, entende que ‘não seria razoável e proporcional impedir a prática de todos os 

trabalhos infantis com finalidade artística’.39 O procurador ressalta, ainda, que ‘a norma 

prevista no art. 7º, XXXIII, da CF, certamente não foi redigida para limitar a expressão 

artística infantil, mas sim para impedir abusos de direitos, coibindo, de modo geral, o trabalho 

infanto-juvenil’.40 Para Luiz Carlos Amorim Robortella e Antonio Galvão Peres, a 

participação intensa de pais e responsáveis, encarregados de conduzir e ajustar o 

comportamento da criança às necessidades da produção artística, tornaria possível a 

realização do trabalho infantil.41 

                                                 
37 ibidem, p.192 
38 VITA, Rache. Trabalho infantil: a gente vê na TV. Disponível em <http://www.promenino.org.br/ 
Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes/tabid/77/ConteudoId/ed4e7bcb-14c8-4aa9-992d-b50e93443eab/ 
Default.aspx> Acessado em 26 mai. 2011. 
39 MARQUES, Rafael Dias. Trabalho infantil Artístico: possibilidades e limites. p. 10 Disponível em 
<http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/CE/AP/AP20090624_IdadeMinima_Rafael2.pdf > Acesso em: 02 jun. 
2011.  
40 idem. 
41 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim; PERES, Antonio Galvão. Trabalho artístico da criança e do 
adolescente – valores constitucionais e normas de proteção. Revista LTr. São Paulo: LTr, v. 69, nº 02, 
fev.2005, p.156. 
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4.2 Impossibilidade de trabalho artístico realizado por crianças e adolescentes com idade 
inferior às idades mínimas presentes no art.7º, inciso XXXIII da Constituição Federal 
 
 

A atividade artística pode ser desenvolvida pelo trabalhador menor desde os 16 

(dezesseis) anos e a partir dos 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. Nesses casos, a 

execução do trabalho artístico não está sujeita a nenhum impedimento legal, devendo, 

contudo, serem observadas as limitações impostas em razão das particularidades dessa 

atividade. Segundo Oris de Oliveira “embora regulares, a peculiaridade da atividade não 

dispensa a prévia autorização judicial como prevista na lei brasileira”. 42 

A dificuldade está em permitir ou não o trabalho artístico para aqueles que estão 

abaixo da idade mínima fixada para a relação trabalhista. O tema em questão divide a 

doutrina. De um lado, o entendimento de alguns que sustentam a configuração de uma relação 

jurídica de emprego, com a presença de seus elementos essenciais, devendo por isso sujeitar-

se aos impedimentos contidos no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. Para essa 

corrente, apenas uma alteração do texto constitucional possibilitaria o trabalho artístico 

infantil, bem como aquele realizado por adolescentes menores de 14 (quatorze) anos. Do 

outro lado, os que defendem a representação artística, ainda que realizada com fins lucrativos, 

como uma relação jurídica atípica de trabalho, em que não cabe a restrição do referido 

dispositivo constitucional quanto às idades mínimas.  

Inicialmente faz-se necessário reiterar que o trabalho artístico possui 

características gerais inerentes a qualquer trabalho. Conforme enfatizado anteriormente, no 

meio laboral artístico, como em qualquer outro, o trabalhador está obrigado a atender a 

formalidades incompatíveis com o universo de formação infantil. O fato de envolver a arte e a 

realização de um produto cultural não justifica uma exceção a vedação constitucional.  

Diferente do caso brasileiro, há ordenamentos jurídicos alienígenas que 

disciplinam o trabalho artístico infantil, a exemplo do direito comunitário europeu que possui 

na Diretiva 94/33 regulamentação sobre o tema. 

Art. 5 Atividades culturais ou similares 

1. A contratação de crianças para participarem de atividades de natureza cultural, 
artística, desportiva está sujeita à obtenção de uma autorização prévia emitida pela 
autoridade competente para cada caso individual. 

                                                                                                                                                         
 
42 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho artístico da criança e do adolescente. Revista LTr. São Paulo: LTr, v. 73, nº 
06, jun.2009, p. 691. 



 39

2. Os Estados-membros determinarão, por via legislativa ou regulamentar, as 
condições do trabalho infantil nos casos referidos no n.1 e as regras do processo de 
autorização prévia, desde que essas atividades: 

i) não estejam susceptíveis de causar prejuízo à segurança, à saúde ou ao 
desenvolvimento das crianças e 

ii) não prejudiquem a sua assiduidade escolar, a sua participação em programas de 
orientação ou de formação profissional aprovados pela autoridade competente ou a 
sua capacidade para se beneficiar da instrução ministrada  

A Lei Maior brasileira, afora a previsão do trabalho na condição de aprendiz a 

partir dos 14 (quatorze), não fez nenhuma ressalva ao estipular a idade mínima para o início 

da atividade laboral, nem mesmo estabeleceu a possibilidade de regulamentação do trabalho 

artístico infanto-juvenil na esfera infraconstitucional. Na verdade, foi enfática ao deixar 

explícito tratar-se de vedação a “qualquer trabalho”.  

A proibição de qualquer atividade laboral ao menor de 16 (dezesseis) anos, exceto 

na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze), visa prevenir a ocorrência de ameaça ou 

violação dos direitos da criança e do adolescente que possam ocorrer no ambiente de trabalho, 

garantindo, com isso, a proteção integral que lhes é devida. Sendo assim, nem mesmo a 

justificativa da liberdade de expressão artística garantida pelo art. 5º, IX da Constituição 

Federal autorizaria uma exceção à regra constitucional do art. 7°, XXXIII, já que todos os 

preceitos do Direito da Criança e do Adolescente devem ser aplicados em respeito ao 

princípio da proteção integral. A criança e o adolescente têm direito à livre manifestação 

através da arte, sendo esta ferramenta relevante ao seu pleno desenvolvimento. No entanto, a 

atividade artística deixa de atender ao melhor interesse da criança e do adolescente, quando se 

dá em uma relação que os sujeita à exploração de sua imagem e de seu talento para a arte, 

ainda que imaturo, com fins de obter lucro no mercado do entretenimento. Nesse caso, não há 

que se falar em ponderar os valores constitucionais contidos nos dispositivos em questão, 

quais sejam o art. 5, inciso X e o art. 7°, inciso XXXIII, já que, antes de qualquer análise, 

ambos precisam estar em plena harmonia com o principio da proteção integral da criança e do 

adolescente. Tão pouco há como sustentar o argumento de que proibir o trabalho artístico 

infanto-juvenil com base no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal seria conferir uma 

interpretação literal e rasa ao texto constitucional, quando tal dispositivo, na verdade, integra 

os direitos fundamentais destinado à infância e à adolescência.  

Para burlar a rigidez da norma constitucional, alega-se que a atividade artística 

está inserida num contexto não-econômico e, portanto, sua essência não compõe o conceito de 

trabalho proibido pelo art. 7º, inciso XXXIII da CF. Sem dúvida é possível uma atividade 
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artística ausente de interesse econômico, como é o caso daquelas que ocorrem no ambiente 

escolar ou em manifestação da cultura regional (no caso do nordeste podem ser citados o 

reisado e a ciranda). Nesse sentido, a atividade artística desvinculada da finalidade econômica 

possui grande valor ao desenvolvimento infanto-juvenil. Porém é irrefutável que a arte possa 

ter motivação financeira. Nesse sentido, Oris de Oliveira assinala que “a arte, sem perder sua 

dignidade e especificidade, passa a ser trabalho de caráter econômico quando coloca no 

mercado um serviço em favor do tomador que vise a fins lucrativos”.43 O autor alerta que 

nessa hipótese de atividade artística com fins comerciais devem ser levadas em consideração 

as imposições de ‘um mundo que transforma tudo em mercadoria’, até mesmo a 

espontaneidade e o talento infantil, sujeitando tudo à ‘lógica da competitividade, da 

lucratividade, da preocupação com o impacto numérico da audiência’.44  

Inconsistente ainda é o argumento segundo o qual a proibição de qualquer 

trabalho ao menor de 16 (dezesseis), exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 

(quatorze), inviabilizaria aquelas manifestações artísticas que não se realizariam sem o 

trabalho infanto-juvenil. Luiz Carlos Amorim Robortella e Antonio Galvão Peres sustentam 

que “há evidente interesse público e social na manifestação artística, em todas as suas formas, 

pois por meio dela se transmitem idéias e se veiculam mensagens de conteúdo cultural”.45 

Cabe destacar nesse ponto que o compromisso social deve ser antes com a proteção integral 

de suas crianças que com o possível entrave da produção de uma obra em que a presença 

infanto-juvenil seja eminente. 

Finalmente, o fato do trabalho artístico infanto-juvenil sempre ter sido aceito pela 

sociedade não significa que seja válido, já que a aprovação social não afasta os prejuízos a 

que estão potencialmente expostos as crianças e os jovens que o realizam. Angélica Maria 

Juste Camargo observa que “a população já se acostumou com a exposição, banalização e até 

exploração do trabalho de crianças e adolescentes, exibido a milhões de espectadores 

diariamente na mídia, em novelas, programas de auditório, anúncios publicitários etc” 46. 

Aliás, a análise histórica do trabalho infantil revela que, embora muitas vezes ele tenha sido 

praticado em condições desumanas, já foi largamente admitido pela sociedade. Foi necessária 

toda uma evolução na compreensão da criança e do adolescente para enxergá-los como 

                                                 
43 ibidem, p. 690. 
44 ibidem, p. 695. 
45 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim; PERES, Antonio Galvão, op. cit., p. 155. 
46 CAMARGO, Angélica Maria Juste. O Interesse econômico no trabalho da criança e do adolescente em 
confronto com as regras protetivas dos Direitos Fundamentais. Disponível em < 
http://www.trt9.jus.br/internet_base/pagina_geral.do?secao=31&pagina=Revista_64_n_1_2010>. Acessado em 
02 jun. 2011, p.2.  
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sujeitos de direitos e merecedores de cuidados especiais para que hoje a população esteja 

consciente do absurdo da exploração do trabalho infantil. Provavelmente também será 

imprescindível que a sociedade amadureça para perceber os possíveis danos que essa 

exposição midiática poderá acarretar na vida dessas crianças que ainda cedo começam a 

trabalhar como artistas mirins. 

 
 
4.3 Autorização judicial para a participação da criança e do adolescente em espetáculos 
públicos e seus ensaios 
 
 

O ECA aduz que é de competência da autoridade judiciária disciplinar, por meio 

de portaria, bem como autorizar, mediante alvará a participação da criança e do adolescente 

em espetáculos públicos e seus ensaios. 

“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 
autorizar, mediante alvará: 

(...) 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios;” 

b) certames de beleza. 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, 
dentre outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 

b) as peculiaridades locais; 

c) a existência de instalações adequadas; 

d) o tipo de frequência habitual ao local; 

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e 
adolescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, 
caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. 

O alvará judicial que autorizar a atuação da criança e do adolescente em 

espetáculos públicos, bem como em seus ensaios, tem que disciplinar como se dará o 

desempenho dessa atividade artística, impondo limites que visem a evitar lesão aos direitos 
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infanto-juvenis. Para nortear a atuação do juiz na concessão do alvará, devem ser 

considerados aqueles fatores elencados no art. 149 do ECA, além de outros que visem o 

melhor interesse da criança e do adolescente. Como cada situação tem suas particularidades, 

ainda mais se levada em conta a diversidade de setores em que a atuação artística pode 

ocorrer (televisões, teatros, circos), faz-se necessário, conforme prevê a legislação, que a 

autorização judicial seja específica. Assim o alvará deve ser concedido caso a caso, após o 

juiz analisar se as condições específicas do espetáculo atendem a proteção integral da criança 

e do adolescente. 

Nos casos de trabalho artístico, que envolve a participação do adolescente em 

espetáculos públicos, ainda que cumprido o requisito legal da idade mínima para o labor, 

deve-se existir autorização judicial para a sua realização. Ademais, por se tratar de uma 

prática laboral, não podem ser esquecidas as normas genéricas de proteção do trabalhador 

adolescente, como: proibição de trabalho noturno, bem como aquele que ocorra em ambiente 

perigoso, insalubre ou prejudicial ao seu desenvolvimento, psíquico, moral e social; 

concessão do tempo necessário que permita sua frequência escolar; assistência dos pais ou 

responsável legal, os quais devem verificar a adequação entre o desempenho laboral e o sadio 

desenvolvimento de seus filhos, com a possibilidade de se exigir a extinção do contrato de 

trabalho caso o serviço implique em prejuízo físico ou moral para o adolescente.  

Nesse ponto, cabe ressaltar que, embora a Consolidação das Leis do Trabalho 

determine que o trabalho do menor em teatros, cinemas, empresas circenses entre outros 

estabelecimentos possa ser autorizado pelo Juiz da Infância e da Juventude47, há doutrinadores 

que defendem que a competência para decidir sobre a matéria em questão passou, com a 

entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45, a ser do Juiz do Trabalho. Nesse sentido é 

o entendimento de José Roberto Dantas Oliva, o qual sustenta que, após o advento da referida 

Emenda, a incumbência para autorizar o trabalho artístico do adolescente foi transferida para 

o Juiz do Trabalho, tendo em vista que a nova redação do art. 114 da CF atribui competência 

à Justiça Especializada para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, sem 

estabelecer qualquer exceção.48 

Mister esclarecer que o Estatuto ao dispor sobre a autorização para participação de 

crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios não trata de trabalho artístico 

infanto-juvenil. A permissão para atuação artística disciplinada no art. 149 do ECA pode ser 

                                                 
47 Art. 406 da CLT. 
48 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente 
no Brasil. São Paulo: LTr, 2006, p. 202. 
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concedida em benefício tanto da criança quanto do adolescente, desde que sejam cumpridos 

os requisitos legais já mencionados. Por outro lado, de acordo com o exposto acima, para 

exercer o trabalho artístico, é necessário ter cumprido o requisito da idade mínima exigida 

para qualquer labor. A previsão contida no art. 149 do ECA não pode servir de embasamento 

legal para a permissão do trabalho artístico infantil. Portanto a atuação artística em 

espetáculos públicos, quando inserida em uma relação laboral, só poderá ser concedida ao 

adolescente que tiver pelo menos 16 (dezesseis) anos e excepcionalmente aquele com idade 

igual ou superior a 14 (quatorze) anos. Segundo Eliana Araque dos Santos:  

Não é demais observar que o ECA não trata de trabalho, remetendo à legislação 
especial. As disposições constantes do Capítulo V do Título II dizem respeito à 
profissionalização e à proteção ao trabalho, sendo de caráter geral, estando em 
consonância com as normas constitucionais e com a legislação especial, iniciando-se 
por remeter à idade legal limite para o trabalho.49 

 
 
4.4 Trabalho artístico infantil e a convenção n. 138 da OIT 
 
 

A Convenção 138 da OIT, de acordo com o exposto no capítulo 1 deste trabalho, 

adotou diversas proposições sobre a idade mínima para a admissão em emprego. Quanto à 

possibilidade de permissão para o trabalho em representações artísticas realizado por crianças 

e adolescentes com idade inferior à mínima para admissão em emprego, a aludida Convenção 

estipula que: 

Artigo 8º 

1. A autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e 
de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas 
em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho 
provida no Artigo 2° desta Convenção, para finalidades como a participação em 
representações artísticas. (grifos nossos) 

2. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou 
trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido 

Fica claro pela análise do dispositivo transcrito acima que a norma internacional 

apenas faculta aos Estados Membros permitirem o trabalho artístico infanto-juvenil, 

excetuando, dessa forma, a regra da idade mínima para a admissão em emprego. Tal 

permissão, contudo, deve ser precedida de aprovação da autoridade competente, que deve 

                                                 
49 SANTOS, Eliane Araque dos. O trabalho artístico em face da proteção integral da criança e do 
adolescente. Revista TRT18, Goiânia, ano 10, 2007, p. 111. 
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determinar as condições a serem cumpridas para no exercício desse trabalho infantil 

excepcional, sendo imprescindível limitar a duração da jornada de trabalho. O Estado 

brasileiro ao ratificar a Convenção 138 da OIT apontou, sem fazer ressalva, a idade de 16 

(dezesseis) anos como a mínima para qualquer trabalho e, portanto, não exerceu a faculdade 

prevista em seu art. 8º. 

Assim como fez ao determinar que compete a cada país que a ratifique especificar 

a idade mínima de ingresso no mercado de trabalho, a Convenção deixa a cargo do país 

permitir ou não o trabalho artístico infantil. Mister enfatizar que, no Brasil, o trabalho artístico 

infanto-juvenil não pode ser justificado com base no art. 8º da Convenção 138 da OIT, já que 

o ordenamento jurídico pátrio não prevê nenhuma exceção à regra geral que proíbe o 

exercício de qualquer trabalho ao menor de 16(dezesseis) anos, além daquela que autoriza o 

trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade.  

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O trabalho infantil é um fenômeno social que desde os mais remotos tempos 

esteve presente na história da humanidade. Até a Revolução Industrial, todavia, estava 

basicamente vinculado a aprendizagem de um ofício. A partir da segunda metade do século 

XVIII, com as transformações técnicas, ocorridas inicialmente na Inglaterra, que 

revolucionaram o modo de produção e a economia mundial, a mão-de-obra infantil passa a ser 

explorada intensamente em condições de trabalho desumanas. 

Eram jornadas de trabalho exaustivas, cumpridas nos ambientes precários das 

fábricas (sem iluminação, sujos e abafados). Ademais, esses frágeis trabalhadores estavam 

submetidos a castigos físicos por parte dos patrões, além da altíssima exposição a acidentes no 

manuseio das máquinas na produção fabril. Diante de um quadro social que sujeitava as 

crianças à lógica burguesa da lucratividade através da exploração do trabalhador, a infância 

sofria inúmeras violações. 

Nesse contexto, o labor infantil começa a ser regulamentado com a adoção de leis 

que tinham como objetivo conter os abusos cometidos contra as crianças no âmbito do 

trabalho. As primeiras medidas cuidavam de estabelecer uma idade mínima para a atividade 

laboral e limitar a jornada de trabalho. Inicialmente concentrados na Europa, os esforços para 

a elaboração de uma legislação voltada à proteção do trabalhador e, em especial do 

trabalhador menor, foram ampliados numa perspectiva de internacionalizar a legislação 

trabalhista. 

Após a Primeira Guerra Mundial, a Conferência da Paz cria a Organização 

Mundial do Trabalho, que desde seu ato constitutivo assume que a ação legislativa 

internacional de proteção ao trabalhador tem como fundamento o principio de que a paz 

universal e permanente só pode ser baseada na justiça social. A OIT admite que as questões 

relacionadas à infância são merecedoras de atenção especial na ordem trabalhista. Partindo 

dessa premissa a OIT adota diversas Convenções destinadas a tutela da criança, com destaque 

para aquelas que versam sobre a universalização da idade mínima para o ingresso no mercado 

de trabalho e a erradicação do trabalho infantil, sobremaneira em suas piores formas.  

Analisando a proteção ao trabalhador menor no âmbito nacional, vimos que essa 

teve início no Direito Constitucional brasileiro com a Constituição de 1934, a qual adota 

como idade mínima para o labor 14 (quatorze) anos, além de proibir o trabalho noturno a 

menores de 16 (dezesseis) e o trabalho em indústrias insalubres a menores de 18 (dezoito) 

anos e a mulheres. O ápice da tutela constitucional ao trabalhador foi alcançado com a atual 
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Constituição. Dentre as Constituições pátrias, a Constituição vigente foi a que mais 

contemplou direitos trabalhistas.  

Quanto aos direitos da criança e do adolescente, a Constituição funda um novo 

paradigma ao adotar de forma expressa a Doutrina da Proteção Integral. Nessa nova 

perspectiva, a criança e o adolescente são tratados como sujeitos de direitos, merecedores de 

cuidados específicos, que devem ser assegurados de forma solidária pela família, sociedade e 

Estado num sistema de proteção integral, em razão de sua especial fase de desenvolvimento. 

No tocante ao trabalhador menor, seus direitos trabalhistas, dentre eles a proteção no trabalho 

e a profissionalização, são reforçados na legislação infraconstitucional que regulamenta os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente. 

Toda essa discussão sobre o labor infanto-juvenil, o combate ao ingresso precoce 

do infante no mercado de trabalho, a regulamentação legal dos direitos da criança e do 

adolescente na esfera trabalhista, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, fez-se 

necessária para contextualizar a análise do trabalho artístico infanto-juvenil.  

A atuação artística da criança e do adolescente pode ser analisada sob duas 

perspectivas: uma com enfoque para seu caráter educativo e a outra voltada para a exploração 

econômica. A atividade artística constitui elemento essencial à formação das potencialidades 

da criança e do adolescente, podendo ser vivenciada em diversos espaços como a escola, 

clubes recreativos e programas sociais. Por outro lado, temos a participação infanto-juvenil na 

produção de obras voltadas para o mercado do entretenimento. 

Como há valores em relação à infância e à adolescência que devem ser 

preservados, o ECA prevê a necessidade de autorização judicial, por meio de alvará, para que 

ocorra a participação da criança e do adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios. O 

alvará judicial deverá ser concedido de modo específico, caso necessário o magistrado deve 

impor restrições a serem respeitadas na atuação artística realizada pela criança e/ou pelo 

adolescente, de modo que seus limites físicos e psicológicos sejam preservados. 

Importante destacar nesse ponto que, atendidas as condições fixadas na 

autorização judicial, nada impede que a criança e/ou o adolescente participe de espetáculos 

públicos relacionados à atividade artística, mesmo a representação artística seja exercida para 

um ‘tomador de serviços com fins lucrativos’. Assim, por exemplo, uma criança ou um 

adolescente que participe de uma oficina de teatro e seja convidado para fazer uma 

participação em algumas cenas de uma novela, desde que tenha alvará judicial que autorize, 

poderá atuar na produção da obra sem infringir a legislação vigente. 
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Questão totalmente diversa temos quando tal atuação não se trata de uma 

participação, mas está inserida num contexto laboral. Nesse caso, todas as exigências legais 

para o seu desempenho devem ser observadas, já que se tratar de um trabalho como outro 

qualquer. 

Logo a idade mínima para a atividade laboral é o primeiro aspecto que deve ser 

atendido. O trabalho artístico pode ser desenvolvido pelo trabalhador menor desde os 16 

(dezesseis) anos e a partir dos 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, em conformidade 

com o preceito constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII. A burla a tal norma com 

vistas à execução de trabalho artístico implica em violação do direito fundamental da criança 

e do adolescente à proteção no trabalho. 

Finalmente, cabe ressaltar a necessidade de uma regulamentação que contemple o 

trabalho artístico infanto-juvenil, como acontece em ordenamentos jurídicos estrangeiros. A 

existência de uma legislação específica sobre o tema, se em conformidade com a Constituição 

Federal, não dará margem para que ocorra o trabalho artístico de crianças e adolescentes antes 

da idade legal. Além disso, ao disciplinar sobre os critérios necessários para adaptar a rotina 

de trabalho no meio artístico as especificidades de uma personalidade ainda em formação, 

será possível coibir os efeitos negativos que a atividade artística prestada em favor de uma 

empresa comercial possa causar na formação do adolescente que a realiza. 
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