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RESUMO

Este texto tem o objetivo de demonstrar o trabalho artístico infantil e sua realidade de desproteção
legal no Brasil. A questão norteadora é: Como tal desproteção legal atinge a formação escolar? A
hipótese elaborada é de que o país não detém de normas específicas e claras a respeito do tema, nem
da importância que merece em virtude do deslumbre da sociedade decorrente da fama que move
milhões. Diante disso, a proteção dos menores acaba ficando para segundo plano, recaindo
diretamente na frequência escolar. Dentre os trabalhos que tratam do tema, destacam-se
CAVALCANTE (2013), CASTRO (2007), SANDES (2015), LOPES E GALVÃO (2010). De fato,
conclui-se que a ausência de normas específicas acarreta na desproteção dos artistas mirins, que
como consequência, caem no deslumbre social, atingindo a vida escolar e educacional dos menores.

ABSTRACT

This article has the objective of showing artistic child labour and its reality of legal deprotection in
Brazil. The guiding question is: How such legal deprotection gets to school training? The elaborted
hypothesis is that the country does not hold clear and specific norms neither about the subject, nor
the importance that it deserves due to social dazzle from fame that move millions. Before that,
protection of underaged ends up left in second plan, interfering directly into school attendance.
Among the texts about the subject, stands out CAVALCANTE (2013), CASTRO (2007), SANDES
(2015), LOPES E GALVÃO (2010). In fact, it is concluded that the absence of specific norms leads
to deprotection of child artists, and as a consequence falls into social dazzle, influencing school and
educational life of the underaged.

RESUMEN

Este texto tiene el objetivo de demostrar el trabajo artístico e infantil y su realidad de desprotección
legal de Brasil. La cuestión orientadora es como tal desprotección legal alcanza la formación escolar.
La hipótesis elaborada es que el país no tiene normas específicas y claras sobre el tema, ni de la
importancia que merece en virtud del deslumbramiento de la sociedad derivada de la fama que
mueve millones. Frente a ello, la protección de los menores acaba quedando para segundo plano,
decayendo directamente en la frecuencia escolar. Entre los trabajos que tratan el tema, destacan
CAVALCANTE (2013), CASTRO (2007), SANDES (2015), LOPES y GALVÃO (2010). De hecho
se concluye que la ausencia de normas específicas acarrea en la desprotección de los artístas mirins,
que como consecuencia, caen en el deslumbramiento social, alcanzando la vida escolar y educativa
de los menores.
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1. INTRODUÇÃO

Em sentindo amplo, o artista é aquele que possui habilidade e vocação artística para desenvolver diversos ramos
da arte. Seja qual for o meio artístico, o artista é aquele que se transforma em personagem para transmitir
mensagens ao público.

Ocorre que, o trabalho artístico apresenta um cunho econômico, e é por isso, que está disposto em lei específica,
sendo uma forma de trabalho como outro qualquer.

Com isso, ao tratar do trabalho artístico infantil, principal foco do trabalho, é de suma importância ressaltar que o
trabalho infantil é proibido, ou seja, para menores de 16 em nosso ordenamento jurídico, salvo na condição de
aprendiz

Devido ao tamanho deslumbre e fascínio social, os artistas mirins iniciam um suporto “sonho” cada vez mais
cedo, muitas vezes como único meio de sustento familiar. Assim, tendo em vista a ausência de uma legislação
específica, os grandes empresários e emissoras acabam atingindo um objetivo muito maior do que a proteção dos
menores, o imenso lucro.

Assim, o que ocorre é um embate entre a desproteção legal no país, o deslumbre social, recaindo na esfera
educacional e escolar do menor artista que se vê sem tempo de viver uma vida comum.

Aplicou-se uma metodologia de cunho qualitativo, com uma vasta referência bibliográfica, de modo a deixar o
trabalho mais seguro e produtivo. Com isso, buscou-se fazer a pesquisa em artigos científicos, dissertações de
mestrado e doutorado, livros renomados, notícias e revistas dos tribunais superiores, legislação pátria e
estrangeira.

Visando promover uma melhor análise do tema, o artigo subdivide-se em cinco tópicos. O primeiro destrincha o
que é o trabalho artístico, bem como demonstra a importância do cunho econômico deste associando ao trabalho
artístico infantil.

O segundo tópico destaca os valores constitucionais de proteção quanto ao trabalho infantil, o conceito de criança
e infância e, ao final, uma abordagem sobre a escola e a educação. Assim, fica claro que há farta legislação
específica diante do tema, mas, que quanto ao trabalho artístico infantil, o país carece de normas
permanecendo-se omisso, atingindo diretamente a formação escolar.

Já o terceiro tópico, é discutido sobre a autorização do trabalho artístico ao menor, que excepcionalmente, é
admitido por meio de decisão judicial, autorizada em alvará ou portaria, onde seja resguardada a proteção
integral. No entanto, viu-se que na prática não é o que ocorre, pois os alvarás e portarias acabam não
estabelecendo condições específicas, deixando os menores desprotegidos ocasionando diversas consequências no
meio escolar, conforme é demonstrado.

Por isso, foi demonstrando o quanto isso é evidente por meio de três casos concretos: O da Mc Melody, o da Mc
Loma e as Gêmeas Lacração e o caso de Maísa Silva e sua sobrecarga por ser a grande aposta da emissora.

Assim, o presente artigo objetiva demonstrar a falta de norma específica no país que estabeleça proteção aos
menores, apresentando as consequências dessa ausência na vida educacional e escolar destes, principalmente, no
que tange ao deslumbre social.

2. O TRABALHO ARTÍSTICO

Em sentindo amplo, o artista é aquele que possui habilidade e vocação artística para desenvolver diversos ramos
da arte. Seja qual for o meio artístico, o artista é aquele que se transforma em personagem para transmitir
mensagens ao público.
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Assim sendo, a Lei 6533/1978 [1] determina que:

Art. 2. Para os efeitos desta lei, é considerado:

I- Artista, o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de
qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de
comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública
(grifo nosso).

Desse modo, o trabalho artístico, apesar de agregar aspectos culturais, críticos, dentre outros aspectos positivos
para a formação de um indivíduo, possui um segmento econômico. Por isso, em virtude de possuir um viés
econômico, tal forma de trabalho e sua jornada, encontram-se disciplinados no art. 21 da mesma Lei 6533/1978.

Dentre o trabalho artístico, encontra-se o trabalho artístico infantil, o qual embora polêmico, será um dos
enfoques do presente trabalho. É de suma importância ressaltar que o trabalho infantil é proibido, ou seja, para
menores de 16 em nosso ordenamento jurídico, salvo na condição de aprendiz.

Ocorre que, o trabalho artístico aborda um segmento econômico, como já dito, e com as crianças, não tem sido
diferente. Assim, "não é justo que a exposição e o sacrifício da infância de alguns seja em benefício do
divertimento de muitos" (CAVALCANTE, 2012, p. 1).

Apesar do trabalho desenvolvido pelas crianças sempre ter encantado os adultos, tratam-se de crianças em
formação devendo-se levar em conta o “perfil em desenvolvimento, respeitando suas fragilidades biológicas e
psicológicas” (CAVALCANTE, 2013, p. 141). Tendo isso em vista, também deve ser levado em consideração
não só qualquer atividade artística desenvolvida pelos menores, mas principalmente, aquela que expõe a criança
“como parte de um produto que será explorado comercialmente” (CAVALCANTE, 2013, p. 141), na maioria das
vezes por terceiros.

Assim, é em virtude desses terceiros, que muitos dos artistas mirins ganham reconhecimento nacional, visto pela
sociedade com tamanho deslumbre, mas que ultrapassam a noção dessas crianças, que acabam desprotegidas seja
no âmbito jurídico, psicológico ou até mesmo social, não se esquecendo do meio escolar, que será a consequência
analisada neste artigo.

3. CRIANÇA, ESCOLA, EDUCAÇÃO E SEUS VALORES CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AO
TRABALHO

É na infância que formamos os principais valores que levaremos para o resto de nossas vidas. No entanto, nem
sempre foi assim. Durante muito tempo, não existia um conceito de infância nem distinção de criança e adulto. Os
pequenos eram vistos como “miniaturas humanas” e tratados como se adultos fossem.

Hoje, vivemos em uma era onde não se tem mais tempo para quase nada e as crianças, principalmente aquelas
ditas como “artistas mirins” e em virtude da falta de execução legal, deparam-se com uma tirania dos relógios,
atingindo diretamente a formação escolar.

3.1. Criança e Infância

Conforme já dito anteriormente, a criança e sua infância nem sempre receberam a significativa proteção atual.
Assim, “durante muitos anos a sociedade esteve estruturada em relações sociais que desconheciam um sentimento
característico da infância, não havia um elemento que distinguisse a criança do adulto” (SILVA, 2014, p. 2).
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Foi só a partir do século XVI, que a criança passou a ser notada diante da sua inocência, fazendo-se visível de que
eram seres diferentes dos adultos.

Um novo sentimento da infância havia surgido, em que a criança, por sua ingenuidade,
gentileza e graça, se tornava uma forma de distração e relaxamento para o adulto, um
sentimento que poderíamos chamar de ‘paparicação’ (ÀRIES, 1981, p. 158).

Vale ressaltar também que, tal visão de criança e infância veio à tona com o surgimento da família burguesa,
assim exposto por Lopes e Galvão (2010, p. 53):

É importante destacar que, no século XVI, houve uma mudança fundamental no estatuto da
infância no mundo ocidental. A criança deixou de ser reconhecida como um adulto em
miniatura. Isso esteve relacionado ao surgimento da família burguesa, que tem menos
membros e dá mais valor à privacidade, intimidade e a efetividade. Nesse contexto, a
criança passa a ser dotada de identidade própria, que requer cuidados e atenção especiais.

Com a modernidade, várias mudanças surgiram na sociedade. Era a época da “revolução científica”, onde tudo
passou a ser visto de forma diferente. O homem agora era um sujeito dividido entre corpo e mente, esta última,
dotada de razão e “é somente nas quatro primeiras décadas do século XX que, no Brasil, ocorre a legitimação de
um novo saber pedagógico, moderno, experimental e científico, que acaba constituindo a infância como um
objeto de intervenção disciplinar” (SILVA, 2014, p. 3).

Com o passar do tempo, os conceitos de “criança” e “infância” foram abraçados pela sociedade, conforme aponta
Castro (2007, p. 4):

Segundo o Dicionário Aurélio por exemplo, criança é ser humano de pouca idade. No
mesmo dicionário, a infância está definida como um período de crescimento, no ser
humano, que vai do nascimento até a puberdade. Na sua origem etimológica, o termo
“infância em latim é in-fans, que significa sem linguagem. No interior da tradição filosófica
ocidental, não ter linguagem significa não ter pensamento, não ter conhecimento, não ter
racionalidade. Nesse sentido a criança é focalizada como um ser menor, alguém a ser
adestrado, a ser moralizado, a ser educado.

Por fim, em 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, esse conceito é consagrado na
legislação brasileira, determinando a idade limite de tal fase, qual seja: “Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”
(ECA, 1990).

3.2. Educação e Escola

É de se saber que a Escola data mais recente que a Educação. Em tempos remotos, a educação se fez presente nas
missões jesuíticas e com o advento do catolicismo e, mais para frente, com a ascensão do protestantismo, as
igrejas procuravam educar as pessoas nos moldes religiosos. Conforme observou Varela e Alvarez-Uria (1992, p.
12),

Procurarão igualmente educar aos novos delfins das classes distinguidas em colégios e
instituições fundadas para eles (destacam-se neste sentido os jesuítas que constituem a
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primeira legião, a tropa avançada da contrareforma, aos quais se seguem os somascos, os
barnabitas e tantos outros); tampouco se esquecem de abarcar postos nos colégios maiores
das universidades reformadas. (...).

Nesse contexto, viu-se a necessidade de instituir a educação através de instituições escolares, muitas vezes
divididas em classes sociais, mas com o objetivo de difundir ideais e doutrinações. Pouco a pouco, foram
instruídas etapas escolares, dividindo assim, as etapas da infância:

Os moralistas elaborarão programas educativos destinados à instrução da juventude
formando parte do novo contexto missionário. Neste momento de reestruturação social
retomam-se projetos já clássicos de Platão, Quintiliano, Aristóteles, Plutarco, Sêneca, lidos
agora à luz da patrística e das experiências da. igreja primitiva. Configura-se então um
catecumenato privilegiado: a "infância" E, tal como na República de Platão, a educação
será um dos instrumentos chaves utilizá-los para naturalizar uma sociedade de classes ou
estamentos: existem diferentes qualidades de naturezas que exigem programas educativos
diferenciados (VARELA E ALVAREZ-URIA, 1992, p. 3).

Já Lopes e Galvão (2010, p. 13) atribuem o conceito de escola à “ócio, vagar, ócios consagrados ao estudo” e o de
estudo “relacionado a gosto, desejo”. Não importa a época escolar, o fato é que elas exercem e sempre exerceram
um papel importantíssimo na formação humana.

Atualmente, mesmo sabendo que muitos ainda não frequentam o meio escolar seja por falta de informação ou
condições, já é motivo de espanto para a maioria, quando uma criança não está ali inserida. É na escola onde
passamos a maior parte da infância; é nela que os caminhos do aprendizado se abrem; é lá onde dividimos
experiências de formação que nos acompanharão para o resto da vida; é o lugar das primeiras amizades e
principalmente, o lugar onde é mostrado o caminho para o mundo do saber.

Mas, e quando há uma inserção precoce no mercado de trabalho? Mais ainda, e quando esse trabalho é cercado de
glamour e os pequenos se tornam celebridades sem muitas vezes, saberem da dimensão do sucesso?

Vale mencionar que, com o surgimento do trabalho artístico infantil, os menores ficam cada vez mais
desprotegidos legalmente em virtude de não haver um cumprimento da lei, arrodeados por um deslumbre social,
acarretando em inúmeros problemas, principalmente, no âmbito escolar. E é isso, que veremos nos tópicos a
seguir.

3.3. Valores Constitucionais de Proteção ao Trabalho Infantil

A criança, bem como o adolescente, são sujeitos dotados de direitos e vulnerabilidade e por isso, estão arrodeados
de normas com o objetivo de garantir proteção integral a estes. No entanto, nem sempre foi assim. Em tempos
remotos, as crianças e os adolescentes encontravam-se desprotegidas e inúmeras vezes foram expostas a trabalhos
e condições de vida absurdas e desproporcionais.

Restando clara a situação que permanecia no país sem nenhuma vigência de algo que os protegessem
regularmente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o cenário mudou. Hoje, é garantida absoluta
prioridade quanto aos direitos destes, conforme assegura a Magna Carta em seu art. 227 [2]in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, 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
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convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988).

O art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal[3], dispõe claramente sobre a proibição do trabalho aos menores
de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo, na condição de aprendiz, conforme se verifica:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos (BRASIL, 1988).

Por sua vez, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)[4], também aduz a respeito do tema, dispondo sobre
os cuidados do adolescente aprendiz, garantindo assim, a proteção integral, em seu art. 67:

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de
escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado
trabalho:

I- Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia
seguinte;

II- Perigoso, insalubre ou penoso;

III- Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social;

IV- Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola (ECA, 1990).

Quanto a CLT[5], esta também se posicionou, trazendo em seu art. 405 a importância no que tange a proteção,
mencionando os cuidados na condição do adolescente aprendiz:

Art.405. Ao menor não será permitido o trabalho:

I – nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para esse fim
aprovado pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho;

II – em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade.

Os dispositivos acima mencionados destacam a importância da proteção quanto ao trabalho infantil. Fazendo
menção ao art. 227, fica claro que é um dever de todos assegurarem os direitos da criança e do adolescente.
Portanto, não se restringe apenas a uma entidade, mas sim, é dever do Estado, da família e da sociedade como um
todo, colocar em prática tudo aquilo que vem sendo elencado no nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, Viegas e Rabelo (2011, s/p), no artigo Principais considerações sobre o Estatuto da Criança e do
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Adolescente, preceituaram a ideia de uma atuação protetiva conjunta entre o Estado, família e sociedade,
conforme se observa:

Cabe ao Estado, zelar para que as crianças e adolescentes se desenvolvam em condições
sociais que favoreçam a integridade física, liberdade e dignidade. Contudo, não se pode
atribuir tal responsabilidade apenas a uma suposta inaplicabilidade do estatuto da criança
e do adolescente, uma vez que estes nada mais são do que o produto da entidade familiar e
da sociedade, as quais têm importância fundamental no comportamento dos mesmos.

Vale ainda salientar que o parágrafo 3º do art. 405 da CLT[6], explica o que vem a ser trabalho prejudicial ao
menor, deixando claro quais são os tipos e locais proibidos, uma vez que está se falando de pessoas em processo
de desenvolvimento. Assim, o §3º destaca:

§3º- Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho:

a) Prestado em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, danceteria e outros;

b) Em empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta;

c) De produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos,
gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da
autoridade competente, prejudicar sua formação moral;

d) Consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas.

Com os valores e normas constitucionais acima abordados, fica evidente que há farta legislação quanto à proteção
do trabalho infanto-juvenil. E com isso, pode-se fazer o seguinte questionamento: Mas e quanto ao trabalho
artístico infantil? Há alguma previsão específica? Será que é válido negar a sua existência que por muitas vezes é
“protegida”, por representar uma manifestação artística?

O Brasil é omisso quanto ao trabalho artístico do menor. Apesar de ter estabelecido uma idade mínima para o
trabalho de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz que cai para 14 (quatorze) anos, conforme já
supracitado durante o texto, o menor artista continua desprotegido pelo ordenamento jurídico.

Com tal omissão, o que ocorre é uma desproteção quanto a essa forma de trabalho, que acontece de fato no país,
mas sem a devida regulamentação, recaindo principalmente sobre a esfera educacional, gerando um abono na
formação escolar.

4. POSSIBILIDADES E LIMITES DO TRABALHO ARTÍSTICO INFANTIL NO BRASIL

Além do contrato de aprendizagem (conforme artigo 7º, XXXIII da CF, bem como assegura a CLT), a lei
menciona outras duas hipóteses de permissão ao trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos: O trabalho artístico e
o desportivo; que podem ser exercidos de forma excepcionalíssima.

Quanto ao trabalho artístico, os artigos 405 e 406 da CLT[7], trazem a hipótese de o juiz autorizar o trabalho do
menor, desde que apresente cunho educativo e não prejudicial, e que ainda, seja certificado e comprovado que tal
trabalho seja o sustento da família, não sendo prejudicial à formação moral.

Já o §2º do art. 405, traz a hipótese de o juiz previamente autorizar o trabalho do menor, desde que se verifique o
cunho de própria subsistência familiar:
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Art. 405. Ao menor não será permitido o trabalho:

§2º O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia
autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à
sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá
advir prejuízo à sua formação moral.

No mesmo sentido, o art. 406 designou quais as hipóteses do art. 405, §3º em que poderá haver essa autorização
prévia do juiz, ressaltando que deverá constar a forma de subsistência e o cunho educativo:

Art. 406. O juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as
letras “a” e “b” do §3º do art. 405:

I- Desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser
prejudicial à sua formação moral;

II- Desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência
ou à de seus pais, avós ou irmãos e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral
(grifo nosso).

A OIT (Organização Internacional do Trabalho), em sua convenção nº 138[8], ratificada no Brasil inclusive, em
seu art. 8º, também posicionou-se sobre o trabalho artístico dos menores quanto a autorização, indicando que
deverão ser estabelecidas o número de horas:

Art. 8º.

1. A autoridade competente poderá conceder, mediante prévia consulta às organizações
interessadas de empregadores e de trabalhadores, quando tais organizações existirem, por
meio de permissões individuais, exceções à proibição de ser admitido ao emprego ou de
trabalhar, que prevê o artigo 2 da presente Convenção, no caso de finalidades tais como as
de participar em representações artísticas.

2. As permissões assim concedidas limitarão o número de horas do emprego ou trabalho
autorizadas e prescreverão as condições em que esse poderá ser realizado (BRASIL,
2002).

O ECA, em seu art. 149[9], especificou que a permissão deverá ser concedida por meio de portaria ou mediante
alvará, conforme se vê:

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 (grifo nosso).

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/trabalho_artistico_infantil_entre_o_deslumbre_social_a_desprote.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Nota-se então, que excepcionalmente, é admitido o trabalho artístico e desportivo infantil dos menores, por meio
de decisão judicial, autorizada em alvará ou portaria, onde seja resguardada a proteção integral.

No entanto, na prática, não é o que ocorre, pois os alvarás e portarias acabam não estabelecendo condições
específicas, sendo desrespeitados a todo tempo. Sobre isto, Marques (2013, p. 214) estabeleceu que:

Em tal permissão, deve-se acentuar o caráter sociocultural e artístico dessa atividade e,
concomitantemente, limitar seu cunho laboral-patrimonial, visando ao melhor interesse da
criança e do adolescente, a fim de completar sua formação pessoal, sem deturpações, as
quais deverão, de qualquer modo, ser sanadas judicialmente, por meio de alvará, com o
estabelecimento de parâmetros para esse trabalho infantil, a ser encarado, sempre como
exceção, e não como regra.

Dessa forma, fica claro que há uma flexibilização na hora de aplicar a norma jurídica, gerando uma enorme
confusão, o que acaba refletindo diretamente na permissão quanto ao trabalho das crianças, fazendo-se necessário
a existência de uma lei ou norma clara e específica a respeito do tema. Nesse diapasão, Sandes (2015, p. 11)
preceitua:

Ressalta-se, pois, o requisito trazido pela norma. Ela não admite a concessão de
permissões generalizadas, sendo clara quanto à individualidade destas, devendo
restringi-las a casos específicos, vez que a regra é a proibição, e não o contrário. Tais
permissões serão concedidas por meio de alvarás, através de decisão judiciária, e, com
escopo no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com a nítida deficiência na hora da concessão individual dos alvarás e da ausência de normas claras a respeito do
tema, surgem inúmeras consequências e reflexos.

4.1. Consequências da Ausência e Flexibilização das Normas do Trabalho Artístico Infantil na Formação
Escolar

Diante da ausência de normas específicas, conforme demonstrado anteriormente, ocorre uma flexibilização
quanto à interpretação das normas existentes, gerando uma enorme confusão, diante do problema da falta de
legislação específica Cavalcante (2012, p. 1), pontuou perfeitamente o reflexo dessa ausência:

Os empresários agem com critérios próprios, pois não há portarias, políticas ou
campanhas sobre o assunto. Não há resistência dos familiares e a oposição do Estado é
pouca ou inexiste. Os alvarás que autorizam a atuação infantil não estabelecem condições.

Contudo, a responsabilidade recai sobre o poder judiciário, em virtude da legislação não ser clara e completa
sobre o assunto, que deverá analisar o caso concreto, individualmente, por meio de decisão judicial. A
consequência? A nítida desproteção dos menores, por meio de decisões sem condições específicas alguma e
incompatível com a proteção integral e senso de justiça.

Com isso, situações parecidas podem ter decisões judiciais diferentes e absurdas, afinal, o livre arbítrio é
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assegurado ao juiz, conforme verificou BAHIA (apud CAVALCANTE, 2013, p. 148):

O resultado dessas divergências interpretativas e do vazio legal é a facilitação para abusos
e exploração, pois se as regras não são claras, a fiscalização e a atuação dos órgãos de
proteção da infância ficam limitadas. A ausência de restrições expressas é, na verdade, o
“pior dos mundos” e ruim para todos: empresários, produtoras, juízes, famílias e
fiscalização. Afinal, urgente é orientar os pais sobre os cuidados necessários e riscos
envolvidos nessa atividade, assim como contribuir com políticas públicas e com o
mercado para lidar adequadamente, com responsabilidade e cautela, com os artistas mirins
incluídos em suas produções.

Assim, inúmeras são a situações irregulares de trabalho artístico infantil no Brasil e em virtude do
deslumbramento da sociedade diante do tema, os casos permanecem ocultos e espalhados pelo país. Por trás do
tamanho deslumbre, sejam dos pais ou da sociedade, há muito mais que talento e sucesso.

A respeito desses casos que ocorrem sem nenhuma proteção, Cavalcante (2012, p. 1), destaca que,

[...] a pior situação verificada foi no trabalho de crianças em publicidade, pois não há
necessidade de alvará permitindo a atividade infantil, porque na maioria das vezes o
trabalho é realizado em um só dia. Com isso, ocorrem situações de risco, como a de uma
menina que ficou pendurada em um cabo de aço por oito horas para gravar um comercial.

Não obstante, o reflexo também recai quanto ao desenvolvimento dessas crianças na escola. Assim, a inserção
prematura de crianças no mercado de trabalho acarretada em altíssimos índices de evasão escolar.

A frequência escolar diminui, consequentemente, o convívio na sociedade estudantil, também; professores
particulares são contratados para que possam se adaptar à rotina dos pequenos ícones, implicando no aumento das
taxas de reprovação em virtude de não conseguirem acompanhar o ritmo dos colegas:

Além da evasão escolar, o trabalho infantil também implica em outras consequências no
desenvolvimento das crianças e adolescentes. Os danos à saúde desses pequenos
trabalhadores são inúmeros e muito conhecidos, pois são mais suscetíveis a doenças e
lesões relacionadas ao trabalho do que os adultos (DEMIRANDA E FONSECA, 2017, p.
1).

São incontáveis os relatos de jovens e crianças que foram ou são artistas acometidos por casos de depressão,
transtornos de ansiedade, dificuldades de reinserção escolar, problemas psiquiátricos, entre outros.

Por óbvio, se não existe uma lei específica estabelecendo condições e proteções aos menores, o interesse
financeiro acaba sempre se sobressaindo e por isso, “o alvará permissivo é, portanto, exceção, devendo ser
concedido, apenas, quando realmente necessário e desde que atenda os requisitos previstos” (SANDES, 2015, p.
12).

A escola também deve atuar nesse processo de fiscalização dessas atividades simultâneas, seja comunicando o
rendimento e as faltas aos pais, seja impedindo os excessos por parte da família.

Não restando dúvidas de que a lei brasileira é omissa quanto a especificidade do tema e ficando claro que as
consequências da ausência de normas são impactantes, principalmente no âmbito escolar, parte-se então, para a
análise do fascínio social e a demonstração de casos concretos quanto aos idolatrados artistas mirins.
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5. DO DESLUMBRE SOCIAL

Com a ascensão do capitalismo, o trabalho artístico antes tido como algo cultural, em meados do século XX, a
arte passa a ser uma mercadoria formando uma indústria cultural, que move milhões, assim como tudo no sistema
capitalista.

Com isso, é importante destacar a visão da sociedade a respeito do tema em questão, pois, isso se deve ao fato do
trabalho artístico não ser encarado como uma forma de trabalho convencional. Dessa forma, o trabalho artístico
infantil é visto pelo meio social com um fascínio e deslumbre incomum, pois as pessoas acreditam que seja um
caminho fácil para se chegar ao sucesso na vida, em virtude das possibilidades econômicas que o meio artístico
propicia.

Isso pode ser perfeitamente visto na atualidade, onde encontramos programas infantis visando a máxima
audiência e filas imensas em processos seletivos nas agências de modelos ou de times esportivos.

Da mesma forma, GODOY (2009), fez menção sobre a valorização da mídia quanto ao meio artístico, através dos
inúmeros meios de comunicação, naturalmente, encantando a sociedade. Assim, escreveu:

No mundo contemporâneo pós globalizado há uma cultura de valorização da mídia, de
maneira que a exposição nos diversos meios de comunicação é vista de maneira
extremamente positiva, propiciando a valorização de pessoas que auferem fama e sucesso.
Disso decorre, naturalmente, que a grande maioria da população entende que o emprego
de crianças e adolescentes em atividades artísticas só lhes pode trazer benefícios, podendo
propiciar que tanto os menores quanto os seus familiares ascendam socialmente
(GODOY, 2009, p. 8).

Diante desses “benefícios”, o trabalho artístico do menor vem sendo encarado como um trabalho repleto de lazer
e diversão, por associarem assim, o trabalho infantil apenas aqueles que ocorrem em minas, fábricas, plantio na
roça, dentre outras formas de trabalho degradantes espalhadas no país.

Não, a questão não é comparar o esforço físico das formas de trabalho mencionadas acima com o trabalho
artístico infantil, por este último não apresentar aparentemente, uma forma de trabalho degradante. O trabalho no
meio artístico também exige esforço. Seja na memorização de coreografias, textos, dentre outros, consiste numa
densa atividade mental e física, além da questão da exposição midiática excessiva para a criança.

Vale ressaltar que o menor artista é retirado do convívio escolar, acarretando nas diversas consequências
demonstradas no tópico anterior.

No mais, por trás do glamour existem os bastidores, onde nem sempre há uma livre manifestação artística, esta
assegurada pela própria Constituição, mas sim, uma outra face do trabalho artístico. Seria uma exploração diante
da excessiva busca pelo lucro?

6. CASOS CONCRETOS

Conforme já supracitado no presente estudo, a criança e o adolescente são sujeitos dotados de direitos e
vulnerabilidade, e diante disso, é garantida a máxima proteção a estes. Assim, os menores, por serem humanos,
são detentores dos direitos humanos. Todavia, tal proteção acaba ficando para segundo plano quando estamos
diante do trabalho infantil e lembra-se, que o trabalho artístico infantil também representa uma forma de trabalho.

Dessa forma, ninguém imagina o que acontece por trás do glamour ao nos depararmos com filmes perfeitos,
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espetáculos deslumbrantes ou comerciais emocionantes. E é por isso, que a exploração com as crianças no meio
artístico passa despercebida, “afinal, ninguém pensa, ao ver a leveza da bailarina, que seus pés doem muito (...) e
que os ombros do pianista latejam de dor ao executar aquela linda música (...)” (CAVALCANTE, 2011, p. 48).

Portanto, assim como todos os trabalhos que remetem à intelectualidade o trabalho artístico exige muito esforço e
dedicação. No mais, quando envolve criança, temos isso dobrado, já que se trata de alguém mais frágil
emocionalmente, fisicamente e intelectualmente. Diante disso, foi destacado por Cavalcante (2011, p. 49):

[...] ouvi relatos de crianças cansadas, perdendo aulas, mães cobrando dos filhos
desempenho, esforço, jornadas de trabalho dignas de um adulto. Sem acompanhamento
psicológico, fiscalização do Ministério Público ou autorização judicial, crianças ficam 12
horas a disposição da produtora/emissora, às vezes com alimentação, outras não, às vezes
de madrugada, às vezes com gente bem humorada outras não.

Com essa constatação, podem ser mencionados casos concretos, mas em especial, casos de um novo tipo de
trabalho artístico infantil.

6.1. O Fenômeno Dos Bloggers Mirins – Uma nova preocupação para a sociedade

Não obstante haver o trabalho artístico infantil sem a devida proteção integral seja no ramo musical, por meio de
publicidade, filmes, programas de televisão ou nas novelas, como já visto, surge um novo nicho do trabalho
artístico infantil na atualidade: os bloggers mirins.

Com a constante evolução do mundo tecnológico, o acesso à internet ficou muito fácil, afinal, mergulhamos no
mundo digital por meio de equipamentos eletrônicos que cabem na palma da mão.

Diante de tanta tecnologia, o surgimento de diversas redes sociais e de sites de compartilhamento de vídeos
impulsionou uma nova onda no mundo, o fenômeno dos bloggers. Os blogueiros ou bloggers são pessoas que
compartilham a vida, dicas, dentre outras infinidades de coisas, online. É por meio de sites, como o Youtube, ou
de redes sociais, como o Instagram, que essas pessoas divulgam ideias e pensamentos, de forma livre e rápida.

Com isso, o inevitável aconteceu. A onda da “blogueiragem” chegou nas crianças, uma vez que já nascem com a
tecnologia na ponta dos dedos, e que são impulsionadas pelos inúmeros seguidores e pelos próprios pais.

Sem ter a mínima noção do alcance do conteúdo que publicam, os menores despertam o interesse dos próprios
gerenciadores dos sites e redes sociais, que atualmente, estão gerindo milhões em face do sucesso destes,
tornando-se um tema pertinente e preocupante, principalmente, no que tange à formação escolar.

Pode-se citar vários bloggers mirins que já estão gerando preocupações e sendo acompanhados pelo Ministério
Público, gerando motivo de preocupação para a sociedade.

A Gabriella Abreu, de 12 anos, mais conhecida como “Mc Melody” surgiu no meio virtual por influência do
próprio pai e começou a fazer um curioso sucesso devido ao timbre “engraçado” da sua voz. Enquanto o pai
gerenciava a fama, a menina sofria bullying nas redes sociais e até mesmo na escola. Com roupas curtas, cheia de
shows e sem a devida frequência escolar, o Ministério Público interviu e Melody está se readequando à vida de
uma criança normal, conforme pode ser constatado em vários depoimentos da própria menina.

Outro caso famoso da atualidade é o da “Mc Loma e as gêmeas lacração”. As três meninas menores estouraram
na internet, tiraram a família da pobreza e não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Em 2018, foi
determinado que toda a agenda de shows fosse cancelada em virtude das três menores não estarem matriculadas
na escola por não terem tempo de frequentá-la.
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Por fim, destaca-se também o caso da Maísa Silva. Quem não conhece a Maísa? Maísa da Silva Andrade foi
descoberta no programa Raul Gil aos 3 anos de idade e logo foi contratada pela emissora de televisão SBT para
assumir uma responsabilidade, qual seja, apresentar um programa infantil. Inofensivo? Talvez. O Juiz da Infância
e da Juventude autorizou por meio de alvará que Maísa apresentasse somente o programa Bom dia & Cia. Diante
do sucesso absoluto no programa infantil, Maísa tornou-se a grande promessa da emissora, que logo a colocou em
vários horários e diversos programas, desrespeitando o então alvará concedido.

No âmbito escolar, Maísa passou a não ter tempo de frequentar a escola. Além disso, a euforia dos colegas de
classe era tanta devido ao sucesso, que a menina não tinha uma vida normal.

Dentre diversos desafios, esse novo meio de exposição dos menores já soma milhões no mundo virtual, atraindo
os anunciantes e gerindo o capitalismo. Com isso, surge um nova espécie de trabalho artístico infantil, e mais uma
vez, o Direito deve se adequar a nova sociedade, afinal, este é mutável.

Apesar dessa atuação das crianças já ter sido alvo de investigação pelo Ministério Público Federal, principalmente
pela privação da frequência escolar, é necessário agilidade no que concerne a implementação de normas
específicas de proteção.

Contudo, além de novas normas a respeito do tema, é necessária também uma maior supervisão dos pais, que
acaba sendo difícil, diante da euforia social quando se fala em filho famoso, artista.

Logo, além do dinamismo do Direito em adequar-se à nova sociedade diante de uma pretensão legislativa, é
necessário também que os pais avaliem que o ambiente virtual é uma extensão do mundo real, não um mundo
paralelo, onde não há nenhuma regra.

Portanto, a fiscalização quanto a exposição e exploração econômica do trabalho artístico infantil na internet,
assim como no mundo real, é dever da sociedade como um todo, envolvendo o Estado, pais, escola e a população.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível verificar que o principal foco do artigo é abordar a ausência de normas específicas
quanto ao trabalho artístico infantil, resultando num deslumbre social em virtude dos milhões oriundos da fama e
recaindo, principalmente na esfera escolar do menor. O que se vê, na verdade, é um vazio nas normas existentes
por não possuírem algo específico diante do tema. Com isso, os menores ficam mais vulneráveis, sujeitos a
diversos tipos de problemas e em sua maioria, arrancados da escola.

Mediante exposição de casos concretos, foi possível verificar tal realidade de desproteção e como esta atinge
diretamente na formação educacional escolar. Assim, pode-se concluir a necessidade de haver norma específica
quanto ao trabalho artístico infantil, e mais, que o Direito adapte-se à nova realidade diante de outra espécie em
meio ao mundo artístico mirim, qual seja, o surgimento dos “minis blogueiros”. No mais, vale ressaltar que a
atuação conjunta de normas específicas, sociedade (inclusive a sociedade escolar ) e Estado é o remédio essencial,
visando regularizar a situação em questão.

No mais, a absoluta prioridade à proteção integral dos menores deve ser cumprida pelo Estado. Afinal, são eles
que irão refletir a sociedade no futuro. Como seguir para um amanhã com adultos que foram violados, explorados
e arrancados do convívio escolar? Todavia, havendo uma legislação clara que estabeleça horários, possibilidades,
limites, penalidades quando houver desrespeito, dentre outras, a situação amenizaria. Visto que, seria apenas o
início de uma grande luta.
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