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Resumo: A presente pesquisa traz a abordagem de um assunto bastante comum no Brasil que é a 
atuação de crianças e adolescentes em telenovelas e séries, versa ainda sobre a caracterização 
dessa prática como trabalho infantil. Se tal ato é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro e 
pelas organizações internacionais, logo o trabalho infantil é um fato a ser pensado com mais 
aprofundamento. O que as crianças que atuam em narrativas seriadas dizem sobre o assunto? O 
quão esse trabalho impacta em suas vidas? Esses são alguns dos questionamentos que norteiam a 
pesquisa e que serão analisados no decorrer do artigo, através de análises de entrevistas 

concedidas por artistas a programas e sites de do país. 
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1. Introdução 

Para algumas pessoas, a inserção precoce do filho no mercado de trabalho é vista como 

um sinônimo de incentivo ao cumprimento de deveres e responsabilidades do adulto que 

ele venha a se tornar, sendo assim um adulto comprometido. Para outros, a ação ocorre 

devido à falta de oportunidades, que faz com que as crianças e os jovens passem a exercer 

atividade remunerada como forma de sobrevivência e ajudar nas despesas da família.  

O artigo 7° da Constituição Federal, no inciso XXXIII, proíbe o trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos; e qualquer trabalho ao menor de 16, apenas 

como aprendiz, a partir de 14 anos. Teoricamente qualquer ato que venha em desencontro 

a isso está ferindo a lei vigente no país, considerando-se crime. Os estudos feitos até agora 

e que foram mapeados, se atém ao assunto pelo viés do olhar jurídico, da medicina e 

psicologia, sem aprofundamentos no campo etnográfico, sociológico e da própria 

comunicação, com análises direcionadas ao exterior, onde há realidades opostas. 
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Reis e Custódio (2017, p. 54) nos trazem que: 

O trabalho infantil nos meios de comunicação apresenta consequências graves 

decorrentes da exposição precoce e do sucesso midiático, da extensa jornada e 

das condições de trabalho, da privação do convívio familiar, com colegas e 

amigos da mesma faixa etária, o que impõe uma série de limitações à infância 

e à adolescência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado através da lei n° 8.069 de 13 de 

julho de 1990 destaca, no Art. 2º que “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. Já no Art. 60, fica bem evidente que “É proibido qualquer trabalho a menores 

de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. Já o Art. 3° da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) considera empregada toda pessoa física que prestar serviços 

de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

O Art. 405 da CLT diz que ao menor não será permitido o trabalho que se considera 

prejudicial à moralidade, como aquele prestado de qualquer modo em teatros de revista, 

cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos, bem como em 

empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. 

Porém o Art. 406 volta atras e diz que o Juiz de Menores poderá realizar a autorização 

dos trabalhos citados. 

Portanto, quando inserimos crianças e adolescentes nas novelas, seriados, 

filmes, propagandas... não estamos frente a atividades artísticas, e sim, 

efetivamente, frente a realização de um trabalho e, consequentemente, 

configura-se uma relação de emprego, porque presentes os requisitos da 
onerosidade, vez que realizado por uma pessoa, com habitualidade, 

subordinação e mediante remuneração. Não há o que se negar: configurou-se 

um contrato de trabalho (REIS e CUSTÓDIO, p. 6-7, 2017). 

A legislação ainda é carente no que concerne ao assunto trabalho infantil artístico, mesmo 

com o exposto na Constituição, CLT e ECA, com os déficits, há brechas para que o 

trabalho ainda continue acontecendo. Um Projeto de Lei (PL) n° 83, de 2006, que fixava 

a idade mínima para o trabalho como ator, modelo e similares, foi criado e discutido, 

porém arquivado em 2015. Outro exemplo é a lei nº 6.533/1978, sancionada no governo 

de Ernesto Geisel, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de 

técnico em Espetáculos de Diversões, onde não há nenhum artigo que trate sobre o 

público infantil. 

 

 



2. Depoimentos de crianças e adolescentes artistas 

No Brasil, o casting de crianças e adolescentes que atuam em novelas e séries é extenso, 

como por exemplo Bruna Marquezine, que iniciou a carreira de atriz aos sete anos quando 

interpretou Salete na novela Mulheres Apaixonadas, do escritor Manoel Carlos, em 2003. 

Outros fortes exemplos são Carla Diaz e Fernanda Souza, as duas fizeram a versão 

original de Chiquititas e tiveram que morar na Argentina, nomes ainda como Giovanna 

Chaves, Marina Rui Barbosa, Jean Paulo, que interpretou Cirilo na adaptação de 

Carrossel feita pelo SBT, Maísa Silva, Sergio Malheiros, Larissa Manoela, entre vários 

outros. 

A atriz Ana Karolina Lannes tem 21 anos hoje e aos 12 interpretou Ágata na novela 

Avenida Brasil, uma criança que sofria gordofobia e agressões verbais da própria mãe. 

Ela era filha de Tufão, interpretado por Murilo Benício, e Carminha, interpretada por 

Adriana Esteves. A jovem destacou em uma entrevista para o site Tv e Famosos do Uol2, 

em 2017, que gosta muito de atuar, mas não necessariamente de ser famosa. “No nosso 

meio não é a gente que escolhe o trabalho é o trabalho que escolhe a gente e não tive 

muitas oportunidades depois de ‘Avenida Brasil”. 
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A atriz conta que o fato de ser gorda interferiu muito nas seleções para atuar em novelas 

e que, inclusive, recusou um papel em Malhação. “O único teste que me foi oferecido 

depois de Avenida Brasil foi para Malhação. Foi para fazer uma personagem gorda que 

sofria bullying. Decidi que não é isso que quero para a minha carreira", disse durante 

entrevista para o site Notícias da TV3. 
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Davi Lucas é outro exemplo, ele participou de diversas produções da Rede Globo, 

iniciando com o Pequeno Alquimista (2004), quando tinha nove anos, depois fez Alma 

Gêmea (2005), Beleza Pura (2008), Caras e Bocas (2009), entre outras, finalizando com 

Êta Mundo Bom (2016). 
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Hoje com 26 anos ele é psicólogo e empreendedor. Em uma conversa com “Cortes O 

Nosso podcast”4, ele disse que na maior parte das vezes foi tratado como adulto sem ser. 

“Por causa de um posicionamento que levava a crer que eu tinha uma certa maturidade, 

quando não tinha. Isso é uma coisa que foi me dando uma casca muito cedo para o 

ambiente de trabalho e me trouxe diversas questões. Mercado de trabalho não é para 

criança, definitivamente”, disse.  

 

3. Considerações finais 

Observa-se que ainda está longe de chegar a um consenso absoluto sobre o assunto 

discorrido, pois na maioria das vezes a atuação dessas crianças em séries e telenovelas 

não é vista como um trabalho, nem por elas e nem por seus familiares. Porém nos 

depoimentos encontrados é notório que para alguns essa atuação surte efeitos negativos e 

ruins tanto para a vida deles quanto para os seus familiares. O fato de não ser um problema 

na atualidade não anula a possibilidade de ser desencadeado algo ruim no futuro pelo 

início precoce no ramo artístico. Tais crianças perdem totalmente a privacidade de suas 

vidas particulares, passando a expor familiares, amigos, a vida amorosa e financeira. 
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