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Espectáculos, moda e publicidade exercem
uma atracção quase irresistível para os
menores (e, com muita frequência, para
os pais deles). Sob uma capa sofisticada,
porém, esconde-se uma outra forma de
trabalho infantil.

A participação de crianças e jovens em espectáculos, moda e

publicidade é uma realidade incontornável que tem sido objecto

de atenção por parte de vários sectores da sociedade e que

motivou a concepção de medidas legislativas que defendem os

jovens dos efeitos negativos dessa participação. No entanto,

em termos de desenvolvimento, as consequências de tal parti-

cipação podem não se revelar tão benéficas quanto alguns

sectores da sociedade insistem em crer. Consequentemente,

importa reflectir de forma teoricamente fundamentada acerca

dos benefícios e também das eventuais sequelas que possam

surgir, para pensar em formas de minorar os resultados menos

positivos dessas actividades. 

A primeira parte deste artigo refere-se à definição, descrição e

breve caracterização deste tipo de actividades, bem como a sua

contextualização legal e também social, a partir de estudos

anteriores. A ideia de base é a de que o fenómeno existe e

pode ser benéfico em muitas das situações, muito embora

possa suscitar também alguns efeitos menos desejáveis em

termos do desenvolvimento pessoal dos menores que partici-

pam neste tipo de actividades, lançando pistas que possam vir

a ser úteis para o enquadramento do desempenho das crianças

e jovens nestas áreas. 

A segunda parte do artigo inicia-se com a problematização dos

múltiplos determinantes do processo de desenvolvimento e

uma resenha histórica sobre a participação dos menores nas

artes do espectáculo. Segue-se uma teorização acerca dos

factores de risco e de protecção responsáveis pela adaptação e

desenvolvimento ao longo da vida. Transversalmente são des-

critos os grandes marcos socioemocionais do desenvolvimento

infantil e adolescente; algumas características relevantes para

percursos de vida adaptados e criativos e uma análise do

estado da arte da participação de menores portugueses em

espectáculos, moda e publicidade. 

Na última parte, explicita-se e discute-se o enquadramento

legal que salvaguarda os direitos dos menores que participam

neste tipo de actividades e procura evitar os possíveis efeitos

menos positivos dessa participação. 

A lógica interna inerente ao presente artigo é a de fornecer um

enquadramento teórico abrangente e propor linhas orientado-

ras de actuação para todos os responsáveis envolvidos. Em

última análise, o intuito subjacente é o de promover o bem-

-estar futuro das crianças e jovens que participam no mundo

do espectáculo, da moda e da publicidade.

DA PARTICIPAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL

O trabalho infantil é um fenómeno complexo que não está

inteiramente caracterizado e, sendo um fenómeno associado

aos padrões económicos, culturais e tendências comportamen-

tais, continua em evolução, acompanhando as mudanças da

própria sociedade. Reveste-se de várias formas e assume graus

e níveis de gravidade distintos.

Em Portugal, o trabalho infantil, de acordo com um estudo de

caracterização e quantificação do fenómeno1, é desenvolvido

essencialmente em cinco sectores de actividade: agricultura,

comércio, indústria, alojamentos e restauração, e construção

civil, por esta ordem segundo o grau de incidência. No entanto,



tístico, e em especial o do espectáculo,

de várias personagens artísticas incluin

210

P
E
T
I 

1
0
 a

n
o
s 

d
e 

co
m

b
at

e 
à 

ex
p
lo

ra
çã

o
 d

o
 t

ra
b
al

h
o
 i
n
fa

n
ti
l 
em

 P
o
rt

u
g
al

são múltiplas as situações em que crianças com menos de 16

anos exercem outro tipo de «trabalhos», como é o caso da

participação de menores em actividades artísticas e de espec-

táculo, publicitárias e de moda. Em alguns destes «trabalhos»,

os períodos de tempo prolongados em que as crianças estão

ocupadas, os ambientes em que decorrem as suas partici-

pações e a atracção por remunerações significativas podem

sujeitar os menores a situações susceptíveis de afectar a sua

saúde, o seu desenvolvimento físico, emocional e moral, a sua

educação ou o seu aproveitamento escolar. Estamos perante o

desempenho de actividades que podem consubstanciar-se

numa situação de trabalho infantil.

A discussão no presente artigo não se centra na problema-

tização da proibição do trabalho infantil no meio artístico, uma

vez que tal proibição, além de não fazer sentido dado o tipo de

trabalho efectuado, poderia inibir o desenvolvimento do poten-

cial criativo e ferir a liberdade de manifestação. No entanto, a

permissão sem limites colocaria em causa os direitos funda-

mentais da criança. O que se pretende é uma problematização

dos critérios, das condições e dos limites a partir dos quais este

trabalho deixa de ser aceitável e passa a constituir um factor

de prejuízo no desenvolvimento e na protecção dos direitos e

garantias fundamentais das crianças e jovens. Sendo certo que

esta não é uma tarefa fácil, este artigo ambiciona lançar pistas,

sem a pretensão de as abranger todas, que possam vir a ser

úteis para o enquadramento do desempenho das crianças e

jovens nestas áreas de actividade. 

Uma particularidade das actividades das crianças e jovens

realizadas no mundo do espectáculo é a própria visibilidade do

fenómeno. O mundo artístico, e em especial o do espectáculo,

1 MTS/SIETI, Trabalho Infantil em Portugal – Caracterização Social dos Agregados Familiares Portugueses com Menores em Idade Escolar, Grupo de Trabalho
Nomeado, Lisboa. MTS/IEFP, 2003.

EM BAIXO
Espectáculo "Tons do PIEF", 2007.
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detém na actualidade, designadamente em Portugal, uma

enorme visibilidade pública, levando inclusive ao empolamento

mediático de várias personagens artísticas, incluindo as crian-

ças. De facto, existem crianças que são conhecidas do público

em geral pelo seu desempenho neste tipo de actividades.

Neste contexto, não é de surpreender que os pais e a sociedade

sejam mais tolerantes face a este fenómeno. Mas, apesar da par-

ticipação de crianças e jovens em actividades do espectáculo

constituir um fenómeno naturalizado nas sociedades actuais, não

pode ser negligenciado, pois tratam-se de actividades com valor

económico, ou seja, actividades produtivas que não podem ser

qualificadas de «lazer» (e portanto de «não trabalho»).

Contrastando com a proliferação da visibilidade da participação

de menores no mundo do espectáculo e da publicidade, não

existia até 2004 legislação que enquadrasse o contexto e

condições em que o trabalho era executado. Este foi talvez o

principal problema, uma vez que o vazio legal poderá ter faci-

litado abusos ou exploração. Assim, a adopção dessa legislação

correspondeu a um importante marco nesta discussão, e é

necessária face à constituição e aos instrumentos normativos

supranacionais, nomeadamente da Convenção das Nações

Unidas sobre os Direitos da Criança e da Convenção da OIT n.º

138, a cujo cumprimento Portugal se encontra obrigado.

Como instrumento de suporte à caracterização das actividades

e das crianças e jovens que se inseriam neste tipo de acti-

vidades, foi realizado em 2003, um estudo que pretendia fazer

uma análise qualitativa das actividades das crianças e jovens

em espectáculos, moda e publicidade, e cujos principais resul-

tados serão apresentados mais adiante. A partir deste estudo

de casos, procurou dar-se a conhecer alguns aspectos quali-

tativos: o contexto familiar das crianças e jovens, a forma de

acesso ao mundo do espectáculo, as suas motivações, algumas

características das actividades desenvolvidas e os efeitos que

estas produzem, nomeadamente na educação e sociabilidades.

Ao definir-se como objecto deste artigo as actividades das

crianças e jovens em espectáculos, moda e publicidade importa,

desde logo, clarificar, ainda que de uma forma muito sumária,

o que se entende por espectáculo, moda e publicidade e o que

se entende por trabalho infantil.

Espectáculo

Conforme refere António Bentes de Oliveira, «etimologicamente

espectáculo deriva do latim spectaculu, que significa “vista,

aspecto, exibição, exposição (de circo, teatro, etc.), aquilo que

prende a vista (e o ouvido), contemplação, diversão”, de acordo

com o grande dicionário de língua portuguesa de Cândido

Figueiredo. (...) Recentrando a delimitação do conceito, M.

Alves de Oliveira define-o como “a exibição de qualquer tra-

balho artístico, manifestação desportiva ou divertimento, orga-

nizados de modo a atrair o grande público” (Oliveira, 2000). 

Destaca-se a exibição como «elemento essencial da definição,

já que é através da revelação ou amostra para o exterior 

da obra artística que o autor proporciona ao público o acesso 

à mensagem, obra ou labor, que incorporou através do seu

trabalho» (idem).

Importa ainda salientar que nem todos os trabalhos ou acti-

vidades artísticas são enquadráveis, como é o caso da actuação

artística das «belas artes» (como pintura, escultura e gravura),

que normalmente não é directamente acedida pelo público, 

a não ser excepcionalmente, no caso dos artistas de rua.

Também a actividade desportiva, apesar de ser um espectáculo

de massas, foge ao alcance deste trabalho, pelo facto dos seus

praticantes não serem considerados artistas no sentido clássico

da expressão, uma vez que não têm como objectivo exclusivo

o espectáculo, mas sobretudo a competição. Aliás, o regime do

contrato de trabalho desportivo encontra-se regulamentado

O mundo artístico, e em especial o do
espectáculo, detém na actualidade, desig-
nadamente em Portugal, uma enorme visi-
bilidade pública, levando inclusive ao
empolamento mediático de várias perso-
nagens artísticas, incluindo as crianças
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pela Lei n.º 28/98, de 16 de Junho, e não nos diplomas rela-

tivos ao espectáculo.

Um outro aspecto que convém salientar refere-se ao «público»,

que terá necessariamente de estar associado a qualquer defi-

nição de espectáculo. Assim, um espectáculo, para ser consi-

derado enquanto tal, deverá ser promovido junto do grande

público.

Em conclusão, «o espectáculo deve ser perspectivado enquanto

actividade desenvolvida ou posta à disposição de uma orga-

nização detentora de meios de carácter exibicional por alguém

que nela intervém a troco de uma contrapartida de valor

monetário, ou melhor, actuando em determinado local e que se

dirige com uma vocação genérica ao publico (colectividade ou

massa de gente, consumidores) que igualmente intervém,

interagindo ou agindo como receptor, como sujeito activo do

trabalho artístico, desportivo ou de divertimento» (idem).

Uma outra definição, de Garcia Marques, que Bentes Oliveira

apresenta, descreve sumariamente o que se entende por

espectáculo: «traduz em geral a ideia de representação –

artística teatral, cinematográfica, musical, televisiva, desportiva

– destinada a ser motivo de divertimento, independentemente

da sua estrutura e fins acessórios, à qual o público assiste

passivamente e cujo desenvolvimento é apreendido só pela

vista ou, conjuntamente pela vista e pelo ouvido».

No que se refere aos tipos de espectáculos, em linguagem

corrente são percepcionadas como espectáculos diversas

actividades de exibição como cinema2, circo3, música4, dança5,

teatro6, moda7 e a publicidade8. Foram estas as actividades do

mundo do espectáculo consideradas para efeitos deste artigo,

tendo-se contemplado, além destas, a televisão, que com-

preende um conjunto de representações artísticas televisivas,

como a participação em telenovelas, séries, programas de

televisão, etc..

Trabalho infantil

No que concerne ao conceito de trabalho infantil, uma definição

decorrente das orientações internacionais, designadamente da

Convenção nº 138 e da Recomendação nº 146 da OIT sobre a

idade mínima de admissão ao trabalho, ambas de 1973, deve

integrar as seguintes vertentes (SIETI: 2003):

• É o trabalho desenvolvido por menores que não tenham

atingido uma determinada idade;

• É o trabalho que prejudica a saúde e/ou o desenvolvimento

físico, mental, intelectual, moral e social do menor;

• É o trabalho que prejudica a educação escolar do menor.

2 «As imagens que projecta, e a que os progresso técnicos juntaram o som e a cor e juntarão ainda o relevo, que constitui matéria capaz de receber a forma de
qualquer sentimento ou o desenvolvimento de qualquer tema» (Oliveira, 2000).
3 Se «cifra no conjunto de artes desenvolvidas como a dos espectáculos equestres, ginástica, acrobatismo, cenas burlescas de palhaços entre outras» (Idem).
4 É «a arte e ciência de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido» (Idem).
5 Consiste no «conjunto de movimentos rítmicos do corpo, saltos e passos cadenciados, geralmente regulados pelo som compassado de instrumentos de música ou
voz» (idem).
6 É «o conjunto de obras dramáticas que se representam em palco e onde se dão espectáculos, directamente para o público» (idem).
7 É «a arte que periodicamente dita o modo de vestir das roupas, adornos, etc.» e que é veiculada normalmente através de modelos ou manequins fotográficos ou
«cinematográficos» (idem).
8 A «arte-ciência baseada na sugestão e psicologia aplicada que pesquisa compradores» e que interessa aqui considerar pelo facto de utilizar geralmente modelos
(idem).
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Independentemente dos efeitos, devem excluir-se desta defini-

ção as actividades artísticas e do espectáculo que os menores

exercem no âmbito dos seus tempos livres ou como formandos

e que nos remetem para outras esferas da vida das crianças e

jovens, que não o trabalho. 

A actividade económica das crianças em espectáculos e publi-

cidade pressupõe a existência de um vínculo contratual com

entidades exteriores ao círculo familiar, independentemente

das formalidades. Salvaguardando-se, no entanto, o caso espe-

cífico das actividades circenses, cujo enquadramento é essen-

cialmente familiar.

«DE PEQUENINO SE TORCE O PEPINO»?

O processo de desenvolvimento é resultado de múltiplas forças

e factores que jogam dinamicamente entre si. A investigação

sobre o desenvolvimento humano procura descrever e explicar

essas forças e factores e o modo como influenciam o compor-

tamento, tendo como objectivo final a sua predição e modifi-

cação. De entre as que entram em jogo na construção de

percursos de vida, encontram-se as experiências precoces e a

influência do meio familiar e cultural. A participação infantil e

juvenil em espectáculos, moda e publicidade, e as atitudes

familiares e culturais são experiências que podem influenciar

de forma mais ou menos benéfica o desenvolvimento pessoal

dos participantes. 

Assumindo que todas as experiências estão em conformidade

com a legislação, que procura reduzir as eventuais sequelas

negativas dessa participação no desenvolvimento, a presente

reflexão procura alertar para os possíveis riscos da participação

de crianças e jovens neste tipo de actividade, com vista a

A participação infantil e juvenil em espec-
táculos, moda e publicidade e as atitudes
familiares e culturais é uma das experiên-
cias que pode influenciar de forma mais ou
menos benéfica o desenvolvimento pessoal
dos participantes

Assim, adaptando esta definição à realidade portuguesa, serão

consideradas trabalho infantil todas as actividades desenvol-

vidas por crianças com idades compreendidas entre os seis e os

15 anos de idade, que se consideram ter efeitos negativos na

saúde, educação e normal desenvolvimento da criança. 

A utilização desta definição, para efeitos de estudo e caracte-

rização do fenómeno, exige contudo uma maior precisão e

detalhe das diferentes componentes.

No contexto do presente artigo, o conceito de «trabalho» refe-

re-se ao exercício de uma actividade de natureza económica,

ou seja, uma actividade produtiva, independentemente da sua

duração e condições em que se verifica. 

Relativamente à palavra infantil, esta serve, no senso comum,

para nos referirmos ao que é «ser criança». No entanto, esta

definição não é consensual, uma vez que não estão definidos

os limites etários precisos dessa condição. Neste contexto, a

tradição jurídica inaugurada pela Convenção dos Direitos da

Criança considera criança todo o ser humano até aos 18 anos,

excepto se nos termos da lei atingir mais cedo a maioridade

(artigo 1º da referida convenção). Estamos, portanto, perante

uma equivalência entre ser criança e atingir a totalidade dos

direitos cívicos, o que de acordo com a legislação portuguesa

acontece aos 18 anos, conforme o artigo 122º do Código civil,

salvo algumas excepções. No entanto, para efeitos de trabalho,

é a idade mínima de admissão ao trabalho que determina os

limites do que se considera como «infantil», que actualmente

em Portugal é de 16 anos.

No que concerne aos efeitos do exercício da actividade no

menor: na saúde, dizem respeito ao facto de a actividade desen-

volvida poder originar situação de doença, lesões, acidentes,

problemas crónicos e impedir o seu normal desenvolvimento

físico; a afectação na educação reporta-se ao prejuízo causado

relativamente à assiduidade escolar e/ou aproveitamento

escolar; e, por fim, a afectação no normal desenvolvimento da

criança remete-nos para a inexistência de tempos livres e a

inviabilidade do menor praticar actividades de lazer desporti-

vas, sociais e culturais.

PÁGINA ANTERIOR
Espectáculo "Tons do PIEF", 2007.
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minorar os seus efeitos nocivos e a maximizar alguns dos

efeitos positivos que estas actividades poderão surtir. 

Na base desta preocupação encontra-se a premissa de que a

educação deve procurar potenciar o desenvolvimento harmo-

nioso em todas as esferas (comportamental, cognitiva, motiva-

cional, sócio-emocional, moral) tendo em vista o futuro bem-

-estar pessoal e a adaptação social. Estas finalidades

educativas assumem-se como relevantes face à nova comple-

xidade da estrutura social. A par da alteração dos estilos de

uma vida mais longa, os desafios tecnológicos, científicos,

sociais e culturais obrigam à assunção de novos papéis, bem

como a uma crescente flexibilidade e constante capacidade de

adaptação a novas situações, contextos e tarefas, só possíveis

a partir do desenvolvimento pleno do potencial criativo que nos

permite sair do momento presente e reflectir sobre o passado

e o futuro (Vygotsky, 1978).

Neste sentido, todas as experiências e oportunidades

educativas podem constituir uma mais valia na vida das futuras

gerações. Mas podem também produzir efeitos menos dese-

jáveis, ainda para mais quando não existe um corpo de investi-

gação que permita verificar o impacto dessa experiência a

longo prazo, como é o caso da participação de crianças e jovens

no mundo recente da televisão, moda e publicidade. No entanto,

cingindo-nos apenas a um registo temporal dos efeitos da

participação no mundo das artes do espectáculo, esta parece

nalguns casos não ter interferido na persecução de uma vida

adulta «saudável». Noutros casos, porém, alguns protagonistas

enfrentaram problemas ou mesmo dificuldades. 

DA ANTIGUIDADE À ACTUALIDADE

A documentação histórica sobre algumas pessoas que alcança-

ram a fama no mundo das artes do espectáculo mostra que

alguns actores, músicos e dançarinos começaram a sua carreira

muito novos pela mão dos pais. Johann Sebastian Bach, Wolfgang

Amadeus Mozart, Vaslav Nijinsky, Constantin Stanislavski, os

irmãos Fratellini, Charlie Chaplin são nomes intemporais que

ilustram que «filho de peixe sabe nadar». Contrariando este

provérbio, William Shakespeare, Moliére, David Garrick, Philip

Astley, Arnold Schoenberg, Anna Pavlova, Louis Armstrong come-

çaram as suas carreiras mais tarde, pelas suas próprias mãos

e, não obstante, mudaram o percurso das artes a que dedica-

ram as suas vidas. 

Corroborando a diversidade de causas que subjazem aos per-

cursos de vida mais criativos, em apenas pouco mais de um

século a investigação acerca dos determinantes da criatividade

aponta para a presença de uma multiplicidade de factores que

incluem características pessoais como a autonomia, a determi-

nação e a perseverança (Bahia & Duarte, 2004), para além de

experiências educativas que conduzem ao treino de competências

específicas (Amabile, 1983), e, acima de tudo, ao desenvolvi-

mento de factores protectores que possibilitam a superação dos

obstáculos no percurso de vida (e.g. Bernard, 1991). O desen-

volvimento destes factores surge a partir de uma confluência

de circunstâncias e contextos, em que as descontinuidades

parecem ser mais frequentes do que as continuidades (Bahia &

Janeiro, 2007). A análise das narrativas de artistas mostra

também que o sucesso no domínio específico do teatro parece

não ter sido intencionalmente moldado pela família, nem

necessariamente precoce (Bahia, Janeiro & Duarte, 2007). 

Historicamente, a participação de crianças e jovens nas artes

do espectáculo parece ter sido longa. Por exemplo, em 4.000

a.C., na China Antiga, os jovens guerreiros treinavam a agili-

dade, a flexibilidade e a força necessárias à mestria das artes

marciais aprendendo as artes circenses dos acrobatas, contor-

cionistas e equilibristas em locais dedicados ao ensino de

jovens e, inevitavelmente, à actuação pública. Na dança, a par-

ticipação de crianças parece ter existido pelo menos desde a

civilização do Vale do Indus (2500 a.C.), como mostra a jovem

rapariga reproduzida na estátua em bronze de Mohenjodaro.

Da Antiguidade Clássica, sabe-se que Euripides (485 a.C. - 406

a.C.) em criança foi dançarino, tendo, presumivelmente parti-

cipado em espectáculos públicos. A dança de crianças e jovens

estava espalhada por todo o mundo, sendo célebre a Academia

do Jardim das Pêras na China do século XVIII. O teatro, a par

com a música, também utilizou crianças ao longo dos tempos,
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como as primeiras representações teatrais dos festivais

dedicados a Dionísio. Lisícrates (334 a.C.) é um monumento da

Grécia Antiga que homenageia, entre outros, os meninos de

coro e indicia que as artes do espectáculo desde sempre

viveram da participação conjunta de crianças, jovens e adultos.

Contudo, a análise histórica parece também revelar que as

intenções da participação dos jovens em actividades do espec-

táculo nem sempre eram equiparáveis, sendo umas de cariz

mais formativo e outras de cariz mais impositivo. Se por um

lado, muitas crianças e jovens foram incentivados a serem

aprendizes de um ofício a troco de uma educação esmerada e

de uma formação específica numa arte, por outro, viram-se

subjugadas pela vontade de outrem a participarem neste tipo

de actividades, geralmente com vista ao proveito pessoal ou

social, nomeadamente em busca da notoriedade ou de uma

compensação económica.

Ainda vívida na memória histórica está o caso dos meninos de

coro que «adoçavam» os coros das Igrejas onde eram edu-

cados. Muitos tornaram-se bispos, outros tornaram-se músicos

famosos como Bach, Mozart ou Salieri. Porém, alguns dos que

possuíam vozes encantadoras viam-se obrigados a preservar

as suas vozes para sempre pois eram castrados por mãos

alheias, muitas vezes pelas próprias mães. Na Europa do século

XVI, Farinelli terá sido o mais famoso dos castrati, tendo-lhe o

destino sido precocemente forçado. Outras práticas de impo-

sição familiar persistiram até aos nossos tempos. Quantos pais,

à semelhança do pai de Mozart, não procuram «aproveitar» o

potencial criativo dos filhos para adquirirem fama e fortuna?

Até que ponto essa subjugação impede o desenvolvimento

equilibrado desses jovens?

Estes dados sugerem uma série de questões educacionais de

base. Com que legitimidade se pode – ou deve – determinar o

curso de vida dos mais jovens? Quais as consequências possí-

veis de uma possível castração da autonomia quando se impõe

a participação de menores em actividades mediáticas? Quais os

eventuais benefícios dessa participação? É possível prevenir os

efeitos negativos? Como?

As respostas a estas questões remetem para a etimologia do

termo «educação», que significa acção de fazer sair ou de ali-

mentar, ou seja, de cuidar do curso do desenvolvimento. Estas

questões motivam ainda a descrição e interpretação das possí-

veis consequências que este tipo de actividades pode ter na

vida dos seus protagonistas, à luz dos referenciais teóricos

sobre o desenvolvimento do auto-conceito e da capacidade de

resiliência. 

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Para Style (1988), as duas grandes metas que a educação deve

atingir são o conhecimento de si e dos outros e a clarificação

do conhecido a par da iluminação do desconhecido. Ao longo do

processo educativo interiorizam-se comportamentos, conheci-

mentos, atitudes, valores, crenças, hábitos, virtudes, e tam-

bém vícios, através da observação de modelos e de situações

que surgem nos múltiplos contextos a que a criança é exposta.

Estes influenciam o processo de desenvolvimento humano que

pode ser considerado como um jogo de orquestração entre

percepções, cognições, afectos, atitudes, crenças, motivações,

valores, conhecimento (Eckhaus, 1996), que confluem para a

satisfação das três necessidades universais: autonomia, compe-
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tência, estabelecimento de relações sociais (Ryan & Deci, 2000).

O comportamento autónomo ocorre quando a pessoa age de

forma intencional e empreende actividades que envolvem

valores expressos por si própria. Assim, a pessoa é mais autó-

noma quando age em concordância com os seus interesses,

desejos e valores integrados, sentindo iniciativa e defendendo

as suas acções (Ryan & Deci, 2000). A autonomia implica

liberdade individual. Esta desponta quando a necessidade de

responsabilidade não é sentida como uma obrigação, mas antes

associada a um sentimento de não imposição e se expressa

num comportamento autónomo não externamente controlado

(Deci, 1995). 

Por sua vez, o sentimento de competência aumenta a confiança

em si. O desejo de competência motiva intrinsecamente (e.g.

Bruner, 1960) e conduz à determinação, isto é, ao estabele-

cimento das condições necessárias ao estabelecimento de algo.

A criação de finalidades autodeterminadas possibilita, por seu

turno, a vontade de ultrapassar obstáculos, de assumir riscos,

de tolerar ambiguidades, bem como o envolvimento numa

tarefa, a paixão pelo trabalho e a concentração na actividade

em si e não nas suas possíveis recompensas, todas carac-

terísticas pessoais necessárias à expressão do potencial criativo

(e.g. Csikszentmihalyi, 1996; Sternberg & Lubart, 1991) e à

superação dos reveses de uma carreira artística (Bahia &

Duarte, 2004).

Por fim, o estabelecimento de relações sociais é uma tarefa que

se assume essencial ao longo de toda a vida, na medida em

que a construção da identidade pessoal é moldada pelas inte-

racções sociais e constitui a base da adaptação e bem-estar

pessoal e social. A conexão entre o próprio e os outros, bem

como a compreensão dos sentimentos, pensamentos e atitudes

dos outros, a cooperação e partilha e a regulação emocional

desenvolvem-se a partir do estabelecimento de laços afectivos

e relacionais com os outros.

O primeiro contexto de socialização é a família. Como instância

de produção e reprodução sociocultural, a família - e depois a

escola e outros contextos educativos em que a criança se

envolve - encoraja o que é socialmente adequado e condena o

que está inadequado. Os padrões sociais são estabilizadores da

regulação e do controle do comportamento, bem como da

interacção com os outros (Damon, 1983), e são fornecidos

pelos pais e outros familiares, mas também pelos pares, media

e outros adultos significativos (Huesmann &. Miller, 1994).

FACTORES DE RISCO NO DESENVOLVIMENTO

Em todas as fases da vida uma das tarefas a cumprir é o

desenvolvimento socioemocional. O desenvolvimento social

centra-se na aprendizagem e valorização do relacionamento

com os outros, sejam eles os pais, os educadores, os pares ou

outras pessoas significativas. Por sua vez, o desenvolvimento

emocional refere-se aos sentimentos que vamos ganhando

sobre nós próprios, os outros significativos e o mundo que nos

rodeia. Muito embora nem todos os factores que contribuem

para o bem-estar socioemocional tenham sido estudados de

uma forma aprofundada, os referenciais teóricos possibilitam a

especificação fundamentada de alguns dos factores prepon-

derantes na sua génese.

A formação da identidade pessoal constitui um processo dinâ-

mico e interactivo marcado pela realização de tarefas de

desenvolvimento. Cada idade impõe uma série de tarefas cuja

superação constitui a preocupação central nessa fase do

PÁGINA ANTERIOR
Esquerda - Elemento cénico feito por alunos do PIEF em 2005.
Direita - Cuspidor de fogo, Associação Cultural "Unhas do Diabo" de
Ponte de Lima.

AO LADO
Capa da revista de imprensa, PETI, 2006.

O primeiro contexto de socialização é a
família. Como instância de produção e
reprodução sócio-cultural, encoraja o que
é socialmente adequado e condena o que
está inadequado



218

P
E
T
I 

1
0
 a

n
o
s 

d
e 

co
m

b
at

e 
à 

ex
p
lo

ra
çã

o
 d

o
 t

ra
b
al

h
o
 i
n
fa

n
ti
l 
em

 P
o
rt

u
g
al

desenvolvimento e proporciona a aquisição de novos papéis de

vida (Havighurst, 1971). Estas tarefas resultam não só de

factores maturacionais, como também de valores pessoais e

pressões sociais e referem-se aos múltiplos domínios do desen-

volvimento humano.

A sua importância é basilar, pois o modo como a pessoa

executa as tarefas em cada etapa do ciclo de vida determina o

bem-estar que pode alcançar na etapa seguinte (e.g. Newman

& Newman, 2006). O cumprimento das tarefas de desen-

volvimento depende de um conjunto de factores de protecção

que permitem que estas sejam satisfeitas (e.g. Rutter, 1987)

na medida em que contrariam o presumível efeito da adver-

sidade, produzindo um impacto profundo no curso de vida

(Masten, Best & Garmezy, 1990). Estes factores protectores do

desenvolvimento determinam igualmente a capacidade de

resiliência que permite enfrentar os contratempos, de modo

não só a resistir-lhes ou a ultrapassá-los com êxito, mas tam-

bém a extrair deles uma maior resistência. (Grotberg, 1999).

Tal como os factores de protecção, os factores de risco situam-

se ao nível individual, familiar e, ainda, ao nível escolar e orga-

nizacional. As competências sociais, a capacidade de solução

de problemas, a percepção do apoio dos outros, o conceito de

si, as expectativas positivas sobre o futuro, a vinculação com

os outros significativos, o envolvimento relacional, o reforço do

comportamento pró-social, a motivação académica, a crença

no esforço e empenho, o desempenho escolar, a definição de

regras e padrões, a segurança e o apoio são factores que

desempenham um papel crucial na aplicação da capacidade de

resiliência (e.g. Kirby & Fraser, 1997). 

Todos estes factores se entrelaçam e a sua orquestração possi-

bilita efeitos diversos para as múltiplas acções e oportunidades

educativas. Quando as experiências são diferentes comparati-

vamente com os pares da mesma faixa etária o desenvolvi-

mento pode tomar um rumo diferente. 

No caso da participação no mundo das artes do espectáculo, da

moda e da publicidade, essa participação pode resultar em

benefícios mas também em constrangimentos, na medida em

que a experiência implica uma vivência diferente em termos do

conceito que os menores têm de si, do conceito que os outros

têm de si, da discrepância entre o que é exigido no exercício da

actividade e a estrutura de desenvolvimento, da exposição a ati-

tudes, regras, valores sociais e, ainda, da interacção com o meio.

O conceito de si

Já em 1890, William James propunha uma estrutura multidi-

mensional e hierárquica para o conceito de si, fruto interacção

social e constituído pelo «self espiritual, material, social e cor-

poral» de importância decrescente para a auto-estima do indi-

víduo. Nesta esteira, ainda hoje o conceito não se alterou. Para

a determinação do auto-conceito confluem as imagens acerca

do que o próprio pensa que é, o que o próprio pensa que conse-

gue realizar, o que o próprio pensa que os outros pensam de si,

bem como aquilo que o próprio gostaria de ser (Burns, 1982). 

Na medida em que existe uma diferença entre o que se é e o

que se acredita ser, fazer crer que se é algo que não se é pode

EM BAIXO
Notícia publicada na revista DN Televisão, semana de 17 a 23 de
Agosto de 2007.
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ser um risco para o desenvolvimento, na medida em que se

constrói um auto-conceito ilusório. Neste âmbito, a participa-

ção em espectáculos, moda e publicidade pode constituir uma

experiência que pode não favorecer o desenvolvimento do

auto-conceito realista e positivo. 

O conceito que a criança e o adulto têm de si começa a ser

construído desde o início da vida. As relações calorosas e a

expressão emocional constituem os alicerces da formação do

auto-conceito durante os primeiros anos de vida. O estabeleci-

mento de relações sociais mais complexas bem como a

interiorização de padrões sociais vão permitindo um maior

controlo sobre si próprio nos anos que se seguem. No entanto,

com o advento da escolaridade a criança ganha uma compre-

ensão, uma regulação e um controle emocional cada vez mais

sólido e vai aceitando sentimentos que promovem a empatia e

o comportamento pró-social. É assim, que a partir dos seis

anos, a criança desenvolve um auto-conceito mais realista,

com base nos julgamentos dos outros e adquire um sentido de

competência também mais objectivo, equilibrado e expresso

com clareza (e.g. Papalia, Olds & Feldman, 1999).

A centração excessiva numa imagem que se constrói a partir do

visionamento da sua própria participação em eventos mediá-

ticos pode dificultar a formação de uma imagem realista sobre

quem se pensa que é, do que se pensa que se consegue fazer,

do que pensa que os outros pensam de si e do que se gostaria

de ser. 

O conceito que os outros têm de si

Dependendo a construção do auto-conceito das interacções

sociais, o conceito que os outros veiculam à criança ou ao

jovem sobre o que eles são constitui um elemento fundamental

para a aquisição de uma imagem realista de si. No entanto, em

relação à criança que participa neste tipo de actividades pode-

se correr o risco de os outros veicularem uma imagem pouco

realista com base naquilo que o jovem é capaz de fazer e não

naquilo que ele é, ou seja, uma imagem que salienta as qua-

lidades patentes na actuação, esquecendo as outras caracte-

rísticas que fazem daquele jovem um ser único (e.g. Coleman,

1996). Corre-se, assim, o risco de não se aceitar o menor por

aquilo que é mas por aquilo que faz ou é capaz de fazer em

determinado momento da sua vida. 

Se os adultos, em particular os que pertencem ao núcleo

familiar, desempenham um papel relevante na construção do

que se deve ser, as relações que o jovem estabelece com os

amigos e os pares são fundamentais para o desenvolvimento

de competências socioemocionais como a compreensão de si, 

a sensibilidade e a cooperação (Youniss, 1980). Se bem que

pouco duradouras, as primeiras amizades estabelecem-se ao

longo do segundo ou terceiro ano de vida e permitem a expo-

sição a normas e valores sociomorais, bem como a resolução

de problemas relacionais. Constituem também uma excelente

forma de descentração do egocentrismo típico destas idades,

pois permitem que a criança se aperceba da existência de

pontos de vista diferentes do seu, o que exige a leitura dos

sentimentos dos outros, e consequentemente uma melhor

compreensão dos seus próprios sentimentos.

EM BAIXO
"Divertimento", Projecto de férias PETI, 2004.
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Com a entrada para o 1º Ciclo, as amizades desenvolvem-se e

possibilitam a aquisição e o treino de competências de socia-

bilidade e de intimidade, bem como a aprendizagem da comu-

nicação, da liderança, da cooperação, de papéis e de regras. No

entanto, a criança ainda apresenta dificuldade em imaginar

como ela e o outro são vistos por uma terceira pessoa

imparcial. Esta dificuldade persistirá até quase à adolescência.

Nesse período, a integração num grupo de pares constitui uma

tarefa muito importante e conduz à descentração do egocen-

trismo adolescente pois obriga à avaliação da organização dos

grupos sociais e a sua posição dentro do grupo, reforçando,

assim, o auto-conceito. 

Ora se as relações de amizade são deficitárias, ou baseadas na

«fama» do menor, poderão não promover a oportunidade de

estabelecer relações igualitárias, escolhas e compromissos,

intimidade emocional, partilha e reciprocidade, bem como

apoio e compreensão, para além da usual companhia e diver-

timento, negando assim a possibilidade do desenvolvimento de

competências sociais equilibrado e, consequentemente, de um

auto-conceito adequado e estável. Como refere Coleman (1996),

as crianças que de alguma forma atingem um lugar de desta-

que numa área podem desenvolver uma sensibilidade diferente

aos sentimentos dos outros e desenvolver também sentimen-

tos de solidão, isolamento e diferença que podem prejudicar o

desenvolvimento socioemocional pleno. 

O «trabalho» e o desenvolvimento

A empatia intelectual constitui um dos alicerces do estabele-

cimento de uma relação interpessoal com os mais jovens (Gage

& Berliner, 1988). O adulto precisa de se descentrar e de se

colocar na pele da criança ou do adolescente quando lhe solicita

a realização de uma tarefa ou sugere a compreensão de um

estado emocional ou sentimento. Esta empatia será tanto mais

necessária quanto mais nova é a criança, pois a impossibilidade

de descentração é maior. Nalgumas actividades ligadas à repre-

sentação e à interpretação, bem como nalgumas das solicitações

da publicidade e da moda, são propostos desempenhos que

muitas vezes não são adequados à faixa etária da criança. 

A título de ilustração, se o desempenho de um determinado

papel pedir que a criança se coloque na pele de outrem en-

quanto ela está na fase do «faz-de-conta», essa representação

pode revelar-se uma experiência promotora da imaginação. Do

mesmo modo, o mesmo papel pode constituir uma tarefa

desafiante para uma criança que já atingiu uma maturidade

pessoal e socioemocional que lhe permite descentrar-se e

colocar-se na pele do outro, distinguindo a fantasia da reali-

dade. No entanto, a experiência pode ser contraproducente

para a criança que já passou a fase do «faz de conta» e ainda

não adquiriu a noção de descentração de perspectiva social. 

Possibilidade de exposição enviesada 

Se a relação com a imagem apresentada pelos media parece

colocar novas questões em termos de desenvolvimento socio-

emocional às crianças de hoje (e.g. Huesmann & Miller, 1994),

essas questões fazem ainda mais eco quando a criança faz

parte desse mesmo mediatismo. A agravar, quando esse me-

diatismo oferece à criança que nele participa a ideia enviesada

de que aquele mundo é real e eterno, a adaptação futura ao

mundo «real» pode ficar seriamente comprometida. 

Os media desempenham um papel fundamental na modelagem

de atitudes, valores e comportamentos sociais. Os indicadores

que a investigação tem revelado apontam para que os media

influenciem o aumento do comportamento agressivo (Irwin &

Gross, 1995), a manutenção dos estereótipos de género sexual,

o consumismo ou a diminuição da criatividade (Valkenburg, &

Van der Voort, 1994). A participação directa em filmes, novelas

ou anúncios de televisão pode acentuar esta influência e expor

o menor a modelos que são diferentes dos modelos dos seus

pares, oferecendo-lhes uma perspectiva pouco realista do

Se as relações de amizade são deficitárias,
ou baseadas na «fama» do menor, poderão
não promover a oportunidade de estabele-
cer relações igualitárias, escolhas e com-
promissos, intimidade emocional, partilha
e reciprocidade

PÁGINA SEGUINTE
Desenho de uma marioneta, projecto "Independentemente", 2007.
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Mundo. Além disso, um dos medos mais frequentes das crian-

ças na faixa etária dos sete ou oito anos é o medo do que os

media divulgam (Papalia, Olds & Feldman, 1999), factor que

pode ser sentido de forma mais intensa, deturpada ou distante

pela participação dos jovens neste mundo.

Por outro lado, este risco pode minorar o desenvolvimento de

recursos protectores da adversidade. Uma experiência bem

sucedida em termos de desempenho de um papel no mundo do

espectáculo, moda ou publicidade pode ser interpretado pela

criança como um indicador de que o futuro será sempre cor-de-

-rosa. No entanto, as recusas neste meio são frequentes e só

o desenvolvimento de recursos que permitam lidar com o de-

sencanto que a actividade acarreta possibilita uma adaptação

equilibrada a este tipo de situações (e.g. Bahia, Janeiro &

Duarte, 2007). Muitas vezes, as experiências menos favoráveis

proporcionam um sentimento de luta, que ajuda a pessoa a

mobilizar recursos pessoais e contextuais, para além de a

ajudar a perceber que determinados obstáculos na vida preci-

sam de ser superados (Benard, 1995) e, ainda, a valorizar o

esforço como fundamental à persecução dos objectivos auto ou

hetero propostos. 

O deficiente desenvolvimento do sentido de resistência à adver-

sidade pode causar a instalação de sentimentos de vergonha.

A vergonha ocorre quando a criança sente falta de aprovação

por parte das pessoas significativas e quando tem pensamentos

negativos acerca de si próprio por não ter conseguido alcançar

os padrões auto ou hetero determinados (Lewis, 1992). Este

sentimento conduz não só à timidez, como também a uma forte

insegurança, e pode não desenvolver a crença nas capacidades

do próprio, ou seja, a auto-eficácia (Bandura, 1986). 

A expectativa de sucesso numa dada tarefa conduz à confiança

que se tem em si e na sua capacidade de desempenho. Ao

longo do crescimento desenvolvemos razões para irmos acre-

ditando que conseguimos produzir os resultados desejados,

pelo menos em determinados domínios, o que conduz ao envol-

vimento e à persistência na acção. Neste sentido, a avaliação

da capacidade, através da auto-reflexão, acaba por ser mais

importante do que o próprio desempenho (Nogueira, 2002). 

No caso da participação em actividades de representação,

moda e publicidade, as oportunidades de avaliação do desem-

penho podem ser enviesadas e determinadas por factores

externos ou incontornáveis, como seja possuir uma determinada

característica física. Consequentemente, a crença na auto-

-eficácia pode ficar diminuída sem qualquer tipo de culpa

própria, prejudicando assim o desenvolvimento dessa crença,

ou seja, diminuindo a confiança em si, nas suas competências

e nas suas capacidades. 

Possibilidade de interacção com o meio menos activa

As crianças não são recipientes passivos da informação social

que recebem (e.g. Bell & Harper, 1977). Pelo contrário, são

agentes activos na criação de experiências sociais que influen-

ciam o seu desenvolvimento, determinando o sentido das

relações que estabelecem com os outros e trazendo as suas

características pessoais para essas interacções. A relação é

biunívoca e transforma quer a criança quer as pessoas com

quem ela interage. 

O desempenho de alguns papéis que não permitem liberdade

de acção ao menor pode criar constrangimentos em termos da

possibilidade de moldagem que o jovem imprime à actividade.

Por outro lado, o facto de a criança ou jovem se envolver numa

actividade que consome parte do seu tempo e das suas ener-

gias pode proporcionar-lhe uma «margem de manobra» dema-

siado alargada noutros contextos, nomeadamente em casa ou

na escola, onde muitas das suas «vontades» ou mesmo

«manhas» são satisfeitas. Se por um lado, o menor se vê obri-

gado a não poder modificar uma situação de trabalho, por outro

essa impossibilidade pode ter como efeito uma permissividade

No caso da participação em actividades 
de representação, moda e publicidade, as
oportunidades de avaliação do desempe-
nho podem ser enviesadas e determinadas
por factores externos ou incontornáveis,
como seja possuir uma determinada carac-
terística física
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próximos. 

Para Baumrind (1971), a atmosfera geral em que a criança é

criada é determinante para o seu desenvolvimento. O controlo

e a exigência excessiva, associados ao autoritarismo, podem

inibir o desenvolvimento da autonomia, privando os jovens de

oportunidades que lhes permitem estabelecer para si próprios

padrões de comportamento e impedir o desenvolvimento pleno

da capacidade de tomada de decisões próprias. Por seu turno,

o controlo e as exigências diminutas, associados à permissi-

vidade e liberdade excessiva, não proporciona oportunidades

frequentes de observação e de interiorização de padrões de

comportamento, induzindo aos jovens a ideia de que não têm

nada que «prestar contas» do seu comportamento. 

Este desequilíbrio entre as eventuais exigências excessivas da

actividade de trabalho dos jovens e a permissividade exacer-

bada noutros contextos pode impedir o seu desenvolvimento

equilibrado.

FACTORES PROTECTORES DO DESENVOLVIMENTO

O conceito de si, em parte determinado pelo conceito que os

outros fazem do próprio, constitui a base para a construção da

identidade pessoal. A família, a escola e as outras organizações

que fazem parte do mundo da criança e do adolescente são

pedras fundamentais para esta construção. É nelas que o

jovem encontra os factores protectores necessários à supe-

ração dos obstáculos que a vida lhe vai colocando. De entre os

factores protectores incluem-se as competências sociais, as

competências de resolução de problemas, a consciência crítica,

a autonomia e a crença no futuro (Benard, 1995). Por seu

turno, outros autores referem que a presença de um modelo

positivo, a motivação académica, as amizades sólidas são

elementos determinantes para a aquisição de sentimentos de

valor próprio e de auto-eficácia (e.g. Masten, Best & Garmezy,

1990; Resnick, 2000),

Os contextos em que a criança se move proporcionam opor-

tunidades indispensáveis para o desenvolvimento destes facto-

EM BAIXO
Espectáculo realizado por alunos do PIEF de Ponte de LIma, 2007.

Foto: Fernando Coelho.
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res de protecção. Em todos os círculos, a criança (ou o jovem)

vai retirando oportunidades educativas e desenvolvendo uma

série de competências que lhe permitem adaptar-se à varie-

dade de situações com que se deparará na vida futura. Em

termos gerais, os contextos educativos formais, informais e não

formais têm como finalidade última educar pessoas que pen-

sem bem acerca de si, que consigam atingir os objectivos que

se determinam e estabelecer relações próximas e construtivas

com os outros, e ainda, que tirem prazer da vida (Papalia, Olds

& Feldman, 1999). Assim, a intervenção lato sensu, mesmo

que não directiva, proporciona à criança e ao jovem em cada

idade uma série de competências que lhe permite desenvolver

factores de protecção do desenvolvimento ao longo da vida. 

Nos primeiros dois anos de vida os bebés ganham confiança e

autonomia a partir das relações calorosas que estabelecem

com as figuras que cuidam deles e começam a experimentar e

comunicar uma série de emoções. O estabelecimento de laços

relacionais fortes, bem como o reforço das novas aquisições e

o cuidado de não ridicularizar as suas tentativas e erros,

ajudam a criança a ganhar confiança em si, nos outros e no

meio (Erikson, 1950). 

Na etapa seguinte, as crianças desenvolvem um maior controlo

sobre si próprias, uma comunicação mais eficaz e a capacidade

de expressão emocional, muito embora não consigam ainda

compreender emoções simultâneas, o que denota o egocentris-

mo característico deste período. Se por um lado se começam a

desenvolver os primórdios da lógica, por outro a imaginação

impera sobre a visão do mundo e permite o jogo do faz-de-

-conta, repleto de fantasia, de dramatização e de amigos

imaginários. 

É também entre os dois e os seis anos que a criança enceta

relações sociais mais complexas, que lhe permitem a interio-

rização de padrões sociais e o desenvolvimento das primeiras

amizades, que reforçam a interiorização de normas e valores

sociomorais, a resolução de problemas relacionais e criam

oportunidades para ver diferentes modelos de comportamento,

para esperar a sua vez e para antecipar sentimentos, afas-

tando, assim, a tendência para o egocentrismo. Apesar desta

incursão por um mundo social mais alargado, o medo recor-

rente nestas idades é a ausência dos pais, o que mostra a

relevância do contexto familiar nesta fase inicial do desen-

volvimento. 

Com a entrada na escolaridade obrigatória, a influência deste

novo contexto educativo passa a ser a experiência formativa

mais importante em todos os aspectos do desenvolvimento. As

crianças ganham confiança em si e nos outros à medida que

9 A peça estreou no Inverno de 1902 no Teatro de Arte de Moscovo sob a direcção de Konstantin Stanislavski. Foi mais tarde passada para o cinema por Jean Renoir,
Akira Kurosawa e Chetan Anand. 
10 Lei 46/86 de 14 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei 115/97, de 19 de Setembro, e pela Lei 49/2005 de 30 de Agosto.
11 Definido no artigo 115º da Lei 35/2004 de 29 de Julho de 2004. Para estes efeitos, não se considera leve, o trabalho que seja proibido ou condicionado a menores
(artigos 122º a 126). Também não pode ser considerado leve o trabalho que: exceda sete horas diárias ou trinta e cinco horas semanais; comporte um período de
mais de quatro horas seguidas sem ser interrompido por um intervalo mínimo de uma hora; não assegure um descanso diário mínimo de 14 horas entre os períodos
de trabalho de 2 dias consecutivos; não comporte um descanso semanal inferior a dois dias; implique trabalho nocturno (i.e. entre as 20 horas e as 7 horas do dia
seguinte). 
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aprendem a ler, a pensar, a falar, a brincar e também a ima-

ginar, desenvolvendo aquilo a que Erikson (1950) denominou

de sentido de competência. Em simultâneo, as crianças vão

aprendendo a diferenciar perspectivas e ganham compreensão,

regulação e controle emocional. O auto-conceito torna-se mais

realista pois passa a ter como base os julgamentos dos outros.

Tendo em conta estas aquisições, a intervenção educacional

deve contemplar a construção de uma auto-estima positiva, o

respeito pela individualidade e pelas limitações cognitivas, o

controlo emocional e a expressão dos sentimentos, e ainda, a

reflexão constante sobre as atitudes, valores e competências.

A puberdade traz consigo um desfasamento entre a segurança

sentida pela criança e a autonomia adulta. Os adolescentes

procuram saber quem são, o que são e para onde vão, explo-

rando com essas questões a identidade pessoal. Contrariamente

ao que diz o senso comum, a maior parte dos jovens adoles-

centes quer ser ouvida e orientada. A tarefa mais importante

desta fase é a integração num grupo de pares (e.g. Lerner &

Spanier, 1980).

Mas apesar de tudo, os factores de protecção só se desenvol-

vem quando o meio em que o jovem cresce tem em conta as

especificidades do desenvolvimento em cada etapa. Uma vez

que a participação de crianças e jovens no mundo do espec-

táculo, da moda e da publicidade pode constituir um factor de

risco, o conhecimento dos marcos do desenvolvimento socio-

emocional pode ajudar a minorar os eventuais riscos e, ao

mesmo tempo, aumentar os eventuais benefícios em termos da

formação pessoal do menor, desde que a participação seja livre

e autónoma, ou seja, desde que não constitua uma imposição.

Quando a participação dos jovens neste tipo de actividade é

motivada pela formação pessoal, os efeitos podem ser

benéficos. No entanto, quando essa participação é movida por

interesses que ultrapassam a vontade do menor, os efeitos

podem ser contraproducentes. Como refere a peça de teatro

«Os Subterrâneos» de Gorky9, o trabalho é um prazer e torna

a vida bela, mas quando nos é imposto, torna a vida uma

escravatura (Gorky, 1959). 

ENQUADRAMENTO LEGAL

Em Portugal é proibido o trabalho de menores em idade escolar,

conforme está consagrado na Constituição da República

Portuguesa, no âmbito do direito das crianças à protecção (n.º3

do artigo 69º da CRP). 

Cabe ao Estado a responsabilidade de garantir o direito da

criança à educação na base da igualdade de oportunidades

tanto no acesso como no sucesso escolar (nº 2 do artigo 2º, da

Lei de Bases do Sistema Educativo)10. A Lei de Bases do Sistema

Educativo determina que o ensino básico é universal e obriga-

tório, tem a duração de nove anos, e obriga os alunos a

permanecerem até aos 15 anos no sistema educativo, caso não

tenham cumprido antes a escolaridade obrigatória. Resumindo,

pode afirmar-se que, até aos 15 anos de idade, todos os meno-

res devem frequentar a escolaridade obrigatória sendo proibido

até esta idade, o trabalho.

O quadro normativo essencial do trabalho de menores está

previsto nos artigos 53º a 70º do Código de Trabalho, aprovado

pela Lei 99/2003, de 27 de Agosto e regulamentado pela Lei

35/2004, de 29 de Julho. A idade mínima de admissão ao

trabalho é a de 16 anos, cumulativamente com a escolaridade

obrigatória completa e capacidade física e psíquica certificada

por exame médico. 

Admitem-se, no entanto, excepções à idade mínima de admissão

desde que os menores reúnam cumulativamente os seguintes

requisitos: 14 anos completos; escolaridade obrigatória com-

pleta; prestação de trabalhos qualificados como leves11, ou

seja, «que consistem em tarefas simples e definidas que não

exijam esforços físicos ou mentais…» inadequados; e autori-

zação escrita dos seus representantes legais.

O menor poderá ainda trabalhar mesmo sem a escolaridade

obrigatória completa desde que frequente uma modalidade de

educação e formação que lhe confira a escolaridade obrigatória

e/ou uma qualificação profissional. 

Admite-se ainda a participação de menores em espectáculos e

outras actividades de natureza cultural artística e publicitária

PÁGINA ANTERIOR
Esquerda - Palhaços, Associação Cultural "Unhas do Diabo" de Ponte
de Lima. 
Direita - Semana Cultural, PIEF, 2006.
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(artigo 70º do Código de Trabalho), que é objecto de legislação

especial.

A participação de menores em espectáculos e outras actividades

de natureza cultural, artística ou publicitária, designadamente

como actor, cantor, dançarino, figurante, músico, modelo ou

manequim, incluindo os correspondentes ensaios, encontra-se

regulamentado desde 2004 pela Lei 35/2004, de 29 de Julho,

nos artigos 138º a 146º. A entrada em vigor desta legislação

constituiu um marco muito importante nesta matéria e um pro-

gresso do ponto de vista social, uma vez que introduziu regras

no exercício de uma actividade que pode ser prejudicial se não

for bem enquadrada. Há muito que esta matéria se encontrava

desprovida de regulamentação, apesar de existirem instru-

mentos normativos internacionais sobre o assunto aos quais

Portugal estava vinculado, nomeadamente a Convenção 138º da

OIT de 1973, ratificada por Portugal em 199812, e a Directiva

94/33/CE.

A Convenção n.º 138 da OIT, no art. 8º, estabelece que os

Estados podem derrogar a regra geral da admissão ao trabalho

neste tipo de trabalho. De acordo com o n.º 1 do art. 8º «(…)

a autoridade competente poderá, derrogando a proibição de

emprego ou de trabalho prevista no artigo 2º da presente

convenção, autorizar, em casos individuais, a participação em

actividades tais como espectáculos artísticos». Por sua vez, o

n.º2 do mesmo artigo prescreve que estas autorizações devem

limitar a duração em horas de emprego ou trabalho estipulando

as condições dos mesmos.

Por outro lado, a Directiva 94/33/CE, do Conselho, de 22 de

Junho de 1994, relativa à protecção de jovens no trabalho,

permite a participação de menores em actividades culturais,

artísticas, desportivas ou publicitárias, desde que a mesma não

afecte a segurança, a saúde e o desenvolvimento dos menores,

bem como a assiduidade escolar e a sua formação profissional,

e haja autorização prévia, para cada caso individual, por parte

da autoridade administrativa competente. 

A Directiva vincula ainda os Estados-membros a duas obriga-

ções fundamentais, por via legislativa ou regulamentar: a

determinação das condições do trabalho dos menores nestas

actividades, e as regras relativas ao processo de autorização

prévia que devem presidir e regular as suas exibições. 

O regime jurídico sobre a participação de menores em espec-

táculos e outras actividades, visa a protecção da saúde,

desenvolvimento físico ou moral e educação e aproveitamento

escolar das crianças envolvidas nestas actividades, assente nos

seguintes princípios (Leitão: 2004):

• Excepcionalidade da permissão para a participação de

crianças em espectáculos e outras actividades de natureza

cultural, artística ou publicitária;

• Rigorosos limites temporais de participação consoante a

idade da criança;

• Proibição da actividade coincidir com o respectivo horário

escolar, ou impossibilitar a sua participação em actividades

escolares, durante o período das aulas da escolaridade obri-

gatória;

• Obrigatoriedade de uma pausa entre o exercício dessas acti-

vidades e a frequência das aulas;

• Sujeição da actividade a autorização da Comissão de

Protecção de Menores, precedida de parecer das associações

representativas dos empregadores e dos trabalhadores;

• Obrigatoriedade de revogação da autorização do exercício de

actividade, sempre que o menor passe a ter um horário esco-

lar incompatível, houver diminuição do seu aproveitamento

escolar ou for afectado o seu comportamento.

O regime jurídico sobre a participação de
menores em espectáculos e outras activi-
dades, visa a protecção da saúde, desen-
volvimento físico ou moral e educação e
aproveitamento escolar das crianças envol-
vidas nestas actividades

12 pela Resolução da Assembleia da República n.º 11/98 de 19 de Março.
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PARTICIPAÇÃO DE MENORES EM ESPECTÁCULOS E OUTRAS

ACTIVIDADES

Lei 99/2003, de 27 de Agosto (Código do Trabalho).

Trabalho de Menores - Subsecção V – Artigo 53º ao Artigo 70º

Artigo 70º – A participação de menores em espectáculos e

outras actividades de natureza cultural, artística ou publicitária

será objecto de regulamentação em legislação especial.

Lei n.º35/2004, de 29 de Julho.

(Artigos 138º ao Artigo 146º)

(Apresentam-se em baixo os artigos 138º ao 141º)

Artigo 138º

Âmbito

O presente capítulo regula o artigo 70.º do Código do Trabalho,

com a extensão decorrente do n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º

99/2003, de 27 de Agosto, relativamente a menor com idade

inferior a 16 anos. 

Artigo 139º

Actividades permitidas ou proibidas

1 – O menor pode ter participação em espectáculos e outras

actividades de natureza cultural, artística ou publicitária, desig-

nadamente como actor, cantor, dançarino, figurante, músico,

modelo ou manequim, incluindo os correspondentes ensaios.

2 – O menor só pode participar em espectáculos circenses desde

que tenha pelo menos 12 anos de idade e a sua actividade,

incluindo os correspondentes ensaios, decorra sob a vigilância

de um dos progenitores, representante legal ou irmão maior.

3 – As situações previstas nos números anteriores não podem

envolver qualquer contacto com animais ferozes.

Artigo 140º

Períodos de actividade

1 – A actividade do menor não pode exceder, consoante a idade

deste:

a) Menos de 3 anos – uma hora por semana ou duas horas por

semana a partir de 1 ano de idade;

b) Entre 3 e 6 anos – duas horas por dia e quatro horas por

semana;

c) Entre 7 e 11 anos – três horas por dia e seis horas por

semana;

d) Entre 12 e 15 anos – quatro horas por dia e oito horas por

semana.

2 – Durante o período de aulas da escolaridade obrigatória, a

actividade do menor não deve coincidir com o respectivo horá-

rio, nem de qualquer modo impossibilitar a sua participação em

actividades escolares.

3 – Durante o período de aulas da escolaridade obrigatória,

entre a actividade do menor e a frequência das aulas deve

haver um intervalo mínimo de duração de uma hora.

4 – A actividade do menor deve ser suspensa pelo menos um

dia por semana, coincidindo com dia de descanso durante o

período de aulas da escolaridade obrigatória.

EM BAIXO
Lei 35/2004.
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5 – O menor pode exercer a actividade em metade do período

de férias escolares, a qual não pode exceder, consoante a sua

idade:

a) Entre 6 e 11 anos – seis horas por dia e doze horas por

semana;

b) Entre 12 e 15 anos – sete horas por dia e dezasseis horas

por semana.

6 – Nas situações referidas nas alíneas b), c) e d) do nº 1 e no

nº 5 deve haver uma ou mais pausas de pelo menos trinta

minutos cada, de modo que a actividade consecutiva do menor

não seja superior a metade do período diário referido naqueles

preceitos.

7 – O menor só pode exercer a actividade entre as 8 e as 20

horas ou, tendo idade igual ou superior a 7 anos e apenas para

participar em espectáculos de natureza cultural ou artística,

entre as 8 e as 24 horas.

8 – Os nºs 1 a 6 não se aplicam a menor que já não esteja

obrigado à escolaridade obrigatória. 

Artigo 141º

Autorização

1 – A participação do menor em qualquer das actividades refe-

ridas nos nºs 1 e 2 do artigo 139º está sujeita a autorização.

2 – É competente para a autorização referida no número ante-

rior a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da área da

residência habitual do menor, funcionando em comissão restrita

ou, na sua falta, aquela cuja sede estiver mais próxima da refe-

rida residência.

3 – A autorização caduca no termo da participação do menor

na actividade a que respeita.

4 – A autorização carece de renovação ao fim de nove meses,

sempre que o prazo da participação do menor for superior.

Caracterização dos menores

As actividades dos menores em espectáculos, moda e

publicidade contemplam um variado leque de actividades onde

os menores participam: actividades de representação, nomea-

damente em teatro, televisão e cinema; actividades musicais e

de dança; actividades de moda e publicidade; e actividades

circenses. Esta foi a categorizarão utilizada na análise realizada

em 2003 (Pereira, 2004), tendo constituído a variável que indu-

ziu maior variação nos resultados, contribuindo assim, para a

verificação de que as actividades de menores compreendem

uma diversidade de situações distintas.

Apesar deste estudo não ter como objectivo a quantificação do

fenómeno, constatou-se desde logo, no trabalho de campo, que

é sobretudo na moda, publicidade e televisão que se verifica a

maior incidência de participações de menores. Pelo contrário,

no circo o número de menores que aí realizam as suas activi-

dades é relativamente reduzido e circunscrito. Na música e

dança, apesar de ser o grupo menos representativo, não é

necessariamente onde existem menos menores a participar, no

entanto foi a área de actividade onde foi mais difícil chegar à

população-alvo.

No que concerne ao contexto familiar, a generalidade da popu-

lação inquirida pertence a famílias nucleares. Os pais dos inqui-

ridos apresentam níveis de escolarização elevados, a maior

parte tem habilitações iguais ou superiores ao ensino

secundário. No entanto, o nível de escolarização dos pais dos

inquiridos tende a ser mais baixo entre os pais dos menores do

circo. As profissões dos pais dos inquiridos são as mais varia-

das, contudo prevalecem as profissões de nível intermédio e

No que concerne ao contexto familiar, a
generalidade da população inquirida per-
tence a famílias nucleares. Os pais dos 
inquiridos apresentam níveis de escolari-
zação elevados, a maior parte tem habili-
tações iguais ou superiores ao ensino
secundário

PÁGINA SEGUINTE
Esquerda - Notícia publicada no jornal Primeiro de Janeiro, 10 Fev. 2004. 

Direita - Notícia publicada no Jornal de Negócios, 10 Fev. 2004.
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superior (como dirigentes e quadros superiores de empresas 

e profissões intelectuais e científicas).

Muito embora exista uma variação considerável consoante a

área de actividade onde os menores participam, cerca de um

terço das crianças insere-se em famílias cujos pais também

exercem ou exerceram profissionalmente uma actividade

artística. No circo, o acesso à actividade circunscreve-se àqueles

que nasceram neste meio, já que a totalidade dos menores são

filhos de pais que se dedicam profissionalmente a esta arte.

Nas outras actividades, esta tendência nota-se essencialmente

no responsável feminino, onde é considerável a percentagem

de mães que também desenvolvem ou já desenvolveram

profissionalmente uma actividade artística, sobretudo entre os

menores que participaram em TV, cinema e teatro (30%) e

moda e publicidade (21.6%). 

Concluiu-se ainda que é comum os menores terem pelo menos

um irmão ou irmã que participa igualmente nestas actividades.

Esta tendência, apesar de ser mais notória entre os menores do

circo, está também bem patente nos outros grupos conside-

rados, principalmente entre os menores que participam em

actividades na televisão, cinema, teatro, moda e publicidade,

onde cerca de metade dos inquiridos têm pelo menos um irmão

que já participou ou participa igualmente em actividades em

espectáculos.

A grande maioria destes menores já participou em mais que

uma actividade em espectáculos e, para a maior parte, a

primeira participação ocorreu cedo, antes dos dez anos (para

alguns, entre os menores da moda e publicidade e também na

televisão, cinema e teatro, a sua primeira participação ocorreu

nos primeiros meses de vida). Entre os menores que desen-

volvem actividades musicais e de dança a realidade é um pouco

diferente - tendem a começar a sua actividade mais tarde,

entre os 13 e os 15 anos.

Os dados obtidos permitem concluir que estas actividades das

crianças resultam sobretudo de um desejo dos adultos. De facto,

como se pôde observar, cerca de dois terços dos inquiridos

consideram que o principal factor motivador para o desenvol-

vimento da sua actividade artística se deve ao incentivo de

familiares, nomeadamente dos pais. 

No que concerne à forma de acesso ao “mundo do espectá-

culo”, os dados obtidos permitem identificar várias possibili-

dades que ultrapassam a esfera da família e dos círculos de

amizade e que se consubstanciam em práticas mais formais,

especialmente em determinadas áreas de actividade onde os

menores participam. 

No circo, onde impera a tradição familiar, o acesso ao exercício

da actividade continua a verificar-se essencialmente por via

familiar; também na música e dança são as relações de paren-

tesco e de amizade que continuam a prevalecer. Pelo contrário,

nas outras áreas de actividade, como na televisão, cinema,

teatro, na moda e publicidade, sobressaem outras formas de

acesso como a inscrição em agências de modelos e figuração,

ou através de resposta a anúncios veiculados na comunicação

social. Meios através dos quais os menores, para serem selec-

cionados, têm normalmente que passar por procedimentos de

selecção como castings e avaliação «curricular» (ou «porte-

fólio» como se designa em linguagem corrente).

Para a generalidade das crianças a actividade em espectáculos

corresponde a participações ocasionais, realizadas sem um

carácter de continuidade. 



No que se refere à duração, o tipo de participação do menor

depende não só da área de actividade em que se insere, mas

também da função desempenhada. Na moda e publicidade, as

actividades desenvolvidas pelas crianças, como spots publici-

tários, sessões fotográficas e desfiles de moda, concretizam-se

em um dia ou, por vezes, em dois dias. O mesmo acontece com

a generalidade das participações das crianças na música e

dança, muito embora nesta área de actividade existam casos

em que a participação do menor pode ser mais prolongada

(durante um a três meses ou mesmo um ano).

Mas é no circo e também na televisão, cinema e teatro que as

participações dos menores tendem a prolongar-se no tempo. A

actividade circense é realizada regularmente ao longo do ano,

sendo as exibições dos menores mais frequentes ao fim de

semana. Na televisão, cinema e teatro, é onde o tipo de partici-

pação do menor mais varia em função do tipo de trabalho

desenvolvido, correspondendo, na maior parte dos casos, a

períodos de actividade de duração mais curta (um ou entre dois

a cinco dias) participações como figuração ou representações

de papéis secundários, e a períodos de duração mais longa,

papéis mais centrais quer em novelas, séries, filmes ou teatro

(que podem ir de alguns meses até um ano ou mais). 

Os dados obtidos permitem ainda concluir que a prática destas

actividades implica por vezes ritmos intensos. Cerca de 20%

dos inquiridos afirma ter com muita ou alguma frequência car-

gas horárias superiores a sete horas (sobretudo na televisão,

teatro, cinema e, embora com menor incidência, na moda e

publicidade). No entanto, são muito pouco significativos os

casos em que a actividade é desenvolvida durante mais de 35

horas semanais ou sem um descanso semanal de pelo menos

dois dias consecutivos. 

Apesar de, num momento inicial, a generalidade dos menores

entrarem neste tipo de actividade por iniciativa dos seus pais,

numa segunda fase as crianças passam a gostar e querem, por

iniciativa própria, permanecer neste género de actividades. De

facto, a grande maioria dos menores refere que «gosta bas-

tante» da actividade que desenvolve. 

No que se refere ao aspecto mais apreciado, os menores

gostam sobretudo das tarefas que desenvolvem, como cantar,

EM BAIXO
Crianças e Jovens "em revista".
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dançar, representar, fazer números de circo, passagens de

modelos, sessões fotográficas. Gostam também do ambiente

de trabalho, nomeadamente dos laços de amizades e dos

conhecimentos que travam, especialmente com os «artistas

famosos», além de outros aspectos como aparecerem na tele-

visão ou nos media em geral e do contacto com o público. No

que concerne aos aspectos menos apreciados da actividade,

estes estão normalmente relacionados com o ritmo de trabalho,

principalmente pelo facto de o considerarem demasiado longo

ou cansativo, ou porque não gostam dos tempos de espera

(entre umas tarefas e outras), ou ainda por terem de repetir

várias vezes as mesmas cenas, por exemplo, nas filmagens.

A participação neste tipo de actividades pode por vezes afectar

a actividade escolar do menor. A quase totalidade dos menores

concilia a prática da sua actividade artística com a actividade

escolar e a maioria faz uma apreciação positiva acerca do seu

desempenho escolar. No entanto, os níveis de retenção regista-

dos são apreciáveis (cerca de 20%) e, entre os que já repro-

varam pelo menos uma vez, cerca de 40% associa a reprovação

à prática da actividade, encontrando a sua justificação na «falta

de tempo para estudar» e nas «faltas às aulas». É principalmen-

te nas faltas dadas às aulas que mais se sentem os efeitos da

actividade, já que um em cada três menores reconhece que falta

com frequência às aulas. Quando questionados sobre se

consideravam que a prática da actividade tinha prejudicado o

seu rendimento escolar, cerca de 11% responderam afirmati-

vamente e, para estes, essa afectação manifestou-se principal-

mente nas notas ou levou mesmo à retenção.

A este respeito, merecem especial atenção os menores do

circo, pois é para estes que é mais complicado conciliar a

actividade com a escola. De facto, dos cerca de 5% de menores

que já não frequentam a escola, a quase totalidade dos casos

insere-se na actividade circense. Correspondem igualmente a

menores que já ultrapassaram a idade da escolaridade

obrigatória, tratando-se portanto de saídas antecipadas do

sistema de ensino, sem a conclusão da escolaridade obriga-

tória. São também estes menores que apresentam os níveis de

retenções sucessivas mais elevados. No entanto, e apesar dos

menores associarem as suas dificuldades escolares à prática da

actividade, estas prendem-se sobretudo com o estilo de vida

itinerante das famílias do circo. As constantes deslocações a

que estão sujeitas estas famílias dificultam a frequência escolar

dos menores que nelas se inserem.

Mesmo no que se refere às aspirações futuras dos menores, ao

nível da formação escolar, são os menores do circo que revelam

expectativas mais baixas, ambicionando como etapa final de

frequência dos estudos o 9º ano de escolaridade, ao passo que

a grande maioria dos menores ambiciona um curso superior.

Este limite demonstra igualmente o carácter instrumental das

suas ambições, já que é no 9º ano que termina a escolaridade

mínima obrigatória.

No que concerne às suas sociabilidades, os menores não se

sentem muito afectados, nem no que se refere aos seus

tempos livres, nem relativamente à mediatização a que alguns

estão sujeitos pela prática da sua actividade.

Mas a prática de uma actividade em espectáculo também pode

trazer consequências positivas, tendo os menores realçado

EM BAIXO
Publicação: Caracterização das Actividades dos Menores em

Espetáculos, Moda e Publicidade, SIETI, MSST, 2004.
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sobretudo o facto de terem conhecido muita gente, terem feito

novas amizades, terem ganho auto-confiança e sentido de res-

ponsabilidade, e de ter contribuído para se tornarem crianças

mais extrovertidas e mais sociáveis. 

Assim, depois de entrevistar algumas crianças e alguns adultos

inseridos neste meio, constatou-se que as prestações dos me-

nores podem ter consequências positivas e negativas. Não se

pode generalizar, já que os efeitos negativos podem surgir con-

soante a idade, o contexto, a frequência da sua participação, a

natureza das prestações e a sensibilidade dos adultos, não só

dos pais/responsáveis mas também dos profissionais destas

áreas de actividade, e sobretudo da preparação e acompanha-

mento dos menores, tanto no exercício da sua actividade em

espectáculos, como na actividade escolar, por forma a que esta

não seja afectada. 

Em jeito de conclusão

DeMause (1998) refere que a história da infância tem sido um

pesadelo do qual só recentemente temos acordado. A negli-

gência, a rejeição, a crueldade, o espancamento, o abuso, a

castração fazem parte de um passado cada vez mais distante.

No entanto, a imposição frequentemente constrangedora a que

por vezes se assiste por parte de alguns educadores, que pro-

curam determinar o curso de vida dos mais jovens, pode

também constituir uma forma de negligência camuflada, no

sentido em que a procura da fama ou do sucesso pode inibir a

persecução das necessidades humanas universais de autono-

mia, competência e estabelecimento de relações interpessoais. 

Não aceitar o que a criança é e impor que ela seja algo que não

é constitui uma outra forma de rejeição, socialmente mais

aceite, muito embora prejudicial. Do mesmo modo, a castração

das oportunidades de convívio livre com os pares e amigos

pode também condenar a futura integração social.

No estudo referido, Pereira (2004), que resultou de um ques-

tionário aplicado a crianças e jovens que participam em acti-

vidades de teatro, cinema e televisão, música e dança, circo,

moda e publicidade, os dados mais salientes indiciam que esses

jovens estão sujeitos a algumas pressões, senão mesmo riscos,

em termos de desenvolvimento.

Da análise do estado da arte a partir de 152 histórias de vida

verifica-se que o primeiro exercício da actividade é em muitos

casos precoce. Surpreendente é também o número de fins-de-

semana e dias de férias que estes menores dispensam na

actividade. Mas o dado mais revelador da necessidade de

intervir em prol destes menores é a falta de preparação dos

jovens para o reconhecimento público, o que pode dificultar a

transposição dos possíveis riscos da sua participação. Estes e

outros indicadores podem indiciar que as crianças e os jovens

implodem neste tipo de participação sem estarem devidamente

preparados para este tipo de actividade, o que por si só pode

constituir um risco para o desenvolvimento. A perspectiva

desenvolvimentista, em particular o conhecimento das tarefas

de desenvolvimento a cumprir em cada etapa, pode auxiliar a

delimitação da fronteira entre o que pode ser benéfico ou

prejudicial na participação de menores em actividades de

representação, moda e publicidade. 

AO LADO
Elemento cénico.
Foto: Inês Pereira.

Surpreendente é também o número de
fins-de-semana e dias de férias que estes
menores dispensam na actividade. Mas o
dado mais revelador é a falta de prepara-
ção dos jovens para o reconhecimento
público
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Segundo Adler (1927), ao longo do desenvolvimento vamos

aprendendo que os objectivos de vida só são alcançados com

esforço, acção e luta. Esse empreendimento é orientado a

partir de um «papel de vida» que se forma precocemente.

Desde o início da vida, as experiências sociais reforçam esse

«papel de vida» ou, pelo contrário, podem orientá-lo noutra

direcção menos adaptada. Este pode ser um risco agravado

pela participação imposta à criança num mundo ao qual ela

pode não querer pertencer.

É inevitável olhar a infância como um período de mudança em

que os referenciais de estabilidade são cruciais para o desen-

volvimento equilibrado. Por seu turno, é também inevitável

reconhecer que as experiências precoces são críticas para o

bem-estar adulto e para o desenvolvimento da autonomia e da

competência pessoal, que se vão construindo a partir das

relações interpessoais estabelecidas com a família, com os

educadores, com os amigos e com todas as pessoas que de

algum modo se cruzam de forma relevante com o ser em

desenvolvimento (no caso concreto, os responsáveis pela acti-

vidade e os colegas). 

Por isso, qualquer experiência que o meio pode oferecer à

criança ou ao jovem tem necessariamente de ser orientada e

de ter como finalidade máxima auxiliar a construção de um

«papel de vida» único, porque a felicidade depende do interesse

social e da capacidade para cooperar que se foi desenvolvendo

através do encorajamento das pessoas que tiveram um papel

relevante na sua vida (Adler, 1927). 

Só assim se pode ajudar estes jovens no desenvolvimento do

conhecimento de si e dos outros e na clarificação do que é

conhecido, esperado e seguro, contribuindo para a estabilidade

e confiança que lhes permitem ir iluminando o desconhecido e

ultrapassando os inevitáveis obstáculos da vida (Style, 1988).

HISTÓRIAS DE VIDA: A INTERVENÇÃO DO PETI

O Circo vai à aldeia – A história do Tinóni

Uma aldeia do Norte de Portugal recebeu mais uma vez

a visita do circo. Os domadores de leões e crocodilos, as

brincadeiras do palhaço, os bastidores do circo fascinaram

o jovem desta história, de nome João13, a quem a vida

não deu oportunidade de sonhar. Era um mundo de

fantasia, um mundo de novas oportunidades. O ambiente,

as cores, os movimentos, tudo no circo o instigava a

segui-lo. E assim foi…

João decidiu enveredar pelo mundo do espectáculo

quando tinha 15 anos. Fascinado com aquele ambiente,

e uma vez que «nada fazia», optou por uma vida errante,

saltando de aldeia em aldeia. Deram-lhe o nome de

Tinóni, o palhaço e o cuspidor de fogo!  

Agora era ele que fazia rir, que fazia as delícias das

outras crianças… ao reencarnar num palhaço desastrado,

tonto e desengonçado!  

Ao pedirem-nos um caso de um menor a exercer uma actividade

económica em espectáculos, moda e publicidade, só podería-

mos contar a história do João, por se tratar da única situação

de trabalho infantil nessa área que existiu nestes oito anos de

vida da EMM (Equipa Móvel Multidisciplinar) do PETI.

Conhecemos o João no dia 29 de Abril de 2004, numa reunião

com ele e os seus avós, marcada em parceria com a Segurança

Social, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Face às

inúmeras sinalizações de abandono escolar e trabalho infantil

nesse concelho, preparávamos a criação de uma resposta

alternativa ao ensino regular – o PIEF. O referido concelho, dos

mais povoados do Norte, apresentava elevados índices de

abandono escolar. Apontámos como razões mais prováveis a

sua localização geográfica - trata-se de um meio rural, de interior,

onde as pessoas se dedicam maioritariamente à agricultura; 

13 Nome fictício.
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a emigração da população em idade activa é predominante, a

escolarização pouco valorizada e não vista como motor de

ascensão socioeconómica.

Nessa entrevista, o João mostrou ser um jovem calmo, alegre,

conversador, mas sem expectativas quanto ao seu futuro. Sem

nenhuma certeza, acreditava apenas que a escola não era a

resposta para um melhor futuro. Apontava como principal

motivo do seu abandono escolar «não poder andar vestido

como os outros». Perante nós estava um jovem que optara por

sair da escola, para não ser apelidado de «diferente», por não

ter telemóvel, não usar aqueles ténis da moda ou umas novas

simples calças de ganga! Referia não trabalhar, pois estava

consciente de que não lhe era permitido antes dos 16 anos.

Sabia apenas que lhe estava destinada uma vida de trabalho…

tinha que sobreviver! 

Se trabalhava ou não, para nós, nesse primeiro encontro, não

ficou perceptível! Contudo, sabíamos, como refere G. A. Pinto

(2003:73)14, que a passagem da escola para o trabalho faz-se,

de facto, muito rapidamente e sem grandes dificuldades, recor-

rendo de forma articulada com uma certa economia subterrânea

local.

Dizia-nos, porém, que os avós não o podiam ajudar, pois

tinham em casa três filhos (de 21, 26 e 30 anos e com apenas

o quarto ano de escolaridade) que já lhes davam imenso

trabalho… pois nada faziam! Nem sequer ajudavam a criar

melhores condições habitacionais para todos. O ordenado do

avô, funcionário da Câmara Municipal do concelho e único a

trabalhar lá em casa, era escasso para suportar todas as des-

pesas familiares. A agravar a situação, a sua avó era doente,

(problemas cardíacos), cansada de tratar de uma casa repleta

de homens indolentes. 

O João vivia com os avós maternos desde sempre. Filho de mãe

solteira e pai incógnito. A sua mãe, sem capacidades econó-

micas e talvez também emocionais, deixou-o aos cuidados dos

seus pais, tendo partido para França em busca de uma nova

vida. Infelizmente na qual o seu filho não estava incluído! O

João disse-nos que ela refez a sua vida, casou. Ele já tinha uma

irmã. Vinham a Portugal de ano a ano, mas o contacto entre

eles era diminuto.

Relativamente à escola, referiu ter abandonado nesse ano, no

segundo período, tendo apenas o 5º ano. «Não tinha dificulda-

des de aprendizagem», a não ser nas disciplinas de Matemática

e Inglês. Porém, não gostava nada da escola, «faltava muito»

e tinha «mau comportamento», sendo o avô chamado constan-

temente à mesma. Referiu também que este o repreendia e lhe

fazia ver que «estudar era importante». Contudo, percebemos

também que estas chamadas intermináveis à escola, eram um

esforço a mais para o avô, tendo, também este, um papel

determinante na decisão do jovem em abandoná-la.

Nesse dia, informámos o João e os seus avós da intenção do

PETI e de outros parceiros locais criarem a turma PIEF. O João

integraria essa turma para concluir o 6º ano de escolaridade.

Aceitaram o regresso à escola. Ficou decidido que voltaríamos

a contactá-los para informá-los do início do projecto. 

Em reunião com os outros técnicos intervenientes nesta con-

vocatória aos jovens sinalizados, e perante o desconhecimento

EM BAIXO
Palhaços, Associação Cultural "Unhas do Diabo" de Ponte de Lima.

Circo vai
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por parte dos técnicos das condições de vida deste agregado,

decidiu-se realizar uma visita domiciliária para accionar, se

fosse caso disso, os serviços competentes com vista a propor-

cionar qualidade de vida a este jovem e família. 

Assim, ainda nesse dia, acompanhadas por uma técnica de

serviço social da Segurança Social, fomos ao encontro deste

agregado familiar. Constatámos que, apesar de viverem em

casa própria, esta possuía efectivamente más condições de

habitabilidade. Apesar de terem luz e água, era uma casa muito

pequena, inacabada e com bastante entulho à sua volta.

Tinham um anexo, com menos condições ainda, que nos infor-

maram ser o local onde o jovem dormia com os seus tios. Não

era um local digno para qualquer ser humano. 

Ainda durante esta visita, e por se tratar de uma aldeia, onde

todos conhecem todos e todos sabem da vida de todos, desco-

brimos ocasionalmente que, e apesar do que nos disse anterior-

mente, para além de fazer trabalho agrícola, o João trabalhava

num circo!

Felizmente, e «sem dramas», conseguimos que o João inte-

grasse o PIEF para conclusão do 6º ano de escolaridade, apesar

do trabalho no circo o ter levado a descobrir o prazer de ter

dinheiro e, assim, poder ajudar nas despesas em casa e com-

prar aquilo que queria e que até então tinha visto apenas nos

outros.

Integrado no PIEF, o João fez do 6º ao 9º ano de escolaridade.

Durante estes anos de acompanhamento (de 2004 a 2007),

com uma importante colaboração da Segurança Social local, foi

possível proporcionar o apoio ao jovem através da atribuição

periódica de géneros alimentares e vestuário. Evitou-se, assim,

que ele fosse «mais um fardo» para os avós, pois se assim o

sentisse depressa determinaria novamente o abandono escolar,

minimizando, deste modo, o seu sentimento de exclusão. 

A propósito citámos G.A. Pinto (2003:60)15, que refere que «a

escola gera, deste modo, formas novas de segregação e exclu-

são (…) fazendo com que os mais pobres sintam necessidade

de trabalhar para obterem o dinheiro que lhes permitirá aceder

à rede de sociabilidade em que se projectam». 

O avô decidiu também fazer obras na casa, com a mão-de-obra

e algum apoio monetário dos seus filhos. O João passou a ter

um quarto. A Segurança Social apoiou ainda o jovem com

mobiliário, inclusive uma escrivaninha para o incentivar nos

estudos. Deu-lhe também uma televisão… um desejo expresso

há muito pelo João.

A intervenção do PETI não esteve sempre facilitada. O João não

era fácil! O seu desempenho escolar, durante o PIEF, esteve

sempre arreigado de bons e maus momentos. Apesar de não

ter grandes dificuldades de aprendizagem, o seu projecto

educativo era pautado por alguma falta de assiduidade. Havia

alturas em que deixava o seu lado de jovem adolescente e

queria assumir novamente o seu papel de adulto, achava que

14 PINTO, Graça Alves, (2003), O trabalho e a escola no quotidiano das crianças dos meios rurais, Cadernos PEETI nº 4, MSST – PEETI, Lisboa.
15 PINTO, Graça Alves, (2003), Op. Cit.

EM BAIXO
Palhaços, Associação Cultural "Unhas do Diabo" de Ponte de Lima.

 à aldeia 
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conseguia desenvencilhar-se dos seus problemas sem a ajuda

de terceiros. Assim, por vezes, ia trabalhar para os vizinhos,

podando e conduzindo um tractor, ganhando algum dinheiro

«para as suas coisas». Mais uma vez talvez a tentar assumir

um papel dentro do seu seio familiar que, pela sua idade, não

lhe competia a si, mas aos seus tios ou avós. Ainda, talvez

dada a sua passagem pelo circo ou dado o convívio com os seus

tios, que vivem apenas do que advém de pequenos biscates,

que vão fazendo pela aldeia, tornava-o um jovem sem regras

(havia episódios de consumo de álcool, de pequenos furtos…).

Porém, sempre trabalhando em parceria com a Segurança Social

e a CPCJ locais, não deixando de apoiar este jovem, conseguimos

todos levar o João a um bom porto. 

A sua passagem pelo circo trouxe-lhe a alcunha – Tinóni! Assim

era conhecido pelos colegas e, por conseguinte, pelos professores. 

Deixou de ser acompanhado por esta EMM no corrente ano

lectivo, após inscrição no Centro de Emprego, com vista a um

emprego ou formação profissional. Todavia não aceitou continuar

a estudar, traçando para si um projecto de vida. 

Actualmente, tem 18 anos e uma vida já cheia de história!

Trabalha na construção civil, vive com a namorada, numa casa

alugada por si. Diz que ainda apoia os seus avós. 

O menino que o PETI encontrou há 3 anos, referindo que não

tinha sonhos… agora sim tem um sonho… ir para França! Talvez

ao encontro da sua mãe! 

A sua travessia pelo mundo do circo – motivo pelo qual falamos

deste jovem – não passou de uma experiência laboral de

alguns meses, felizmente interrompida pela nossa chamada de

regresso à escola. 

A propósito deste pedido do PETI de relatar histórias de vida,

decidimos ir ao encontro do João e questioná-lo acerca dessa

sua passagem pelo mundo do espectáculo, conversa que pas-

samos agora a transcrever.

EMM – Que tipo de actividade desenvolvias no circo?

João – Era palhaço, chamava-me Tinóni. Era também cuspidor

de fogo.

EMM – Quais os tipos de tarefas que tinhas? Aprendeste com

alguém?

João – Corríamos as aldeias, armávamos o circo e à noite

actuávamos. Enquanto palhaço, a minha função era fazer a

gente rir. Não aprendi com ninguém, tinha que me desenrascar

de qualquer forma. Como cuspidor de fogo, foi o senhor do

circo que me ensinou, metia petróleo na boca e punha fogo! 

EMM – Petróleo?! Não usavam um líquido próprio?!

João – Pois, mas lá não havia nada disso. Mas não me fazia mal.

EMM – E durante o dia, tinhas algum trabalho? 

João – Não! Dormíamos, pois a noite era longa. Fazíamos

conhecimentos nos locais por onde passávamos e depois da

actuação íamos todos beber!

EMM – Actuavas sobre a supervisão de quem?

João – Como palhaço tinha uma pessoa ao meu lado, era uma

senhora, a «madame», assim a chamava durante o espec-

táculo. Ela fazia perguntas e mandava-me fazer alguma coisa,

mas eu era um palhaço trapalhão e nunca obedecia, fazendo o

público rir. Por exemplo, para o número do tiro ao alvo, dava-

-me uma banana para eu colocar em cima da cabeça, que seria

o alvo, mas enquanto ela de costas viradas para mim, contava

até cinco, eu ia comendo a banana, quando se virava para

atirar, já havia banana! E voltava-se a repetir! Eram vários os

números. Caía ao chão e arrastava-me… Como cuspidor de fogo,

actuava sozinho, não tinha ninguém, ensinaram-me apenas

como fazer… 

EMM – Quantas horas por semana é que trabalhavas?

João – Todas as noites, uma hora!

EMM – Em que idade começaste?

João – Aos 15 anos, uns meses antes de vocês me terem

chamado novamente para a escola!

história d
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EMM – Qual o motivo que te levou a ir para o circo trabalhar?

João – Gostava da arte de ser palhaço, sempre gostei do circo

e da «bicharada» toda! E porque precisava de trabalhar! Se

queria ter aquilo que os outros tinham…

EMM – Gostavas desse trabalho?

João – Gostava de ser palhaço, cuspir fogo não tanto… bem…

vá lá…gostava!

EMM – Voltaste a esta actividade depois de teres integrado

novamente a escola?

João – Não! Depois que voltei para a «cadeia» [escola], nunca

mais fui para o circo. 

EMM – Quanto ganhavas? Era por espectáculo ou tinhas um

vencimento? 

João – Ganhava 15€ por cada espectáculo. Bem! Era conforme

corresse o espectáculo … se tivesse corrido bem era 15€, mas

podia ser menos…Aliás, fazia-se uma primeira parte do espec-

táculo, se tivesse público e desse dinheiro, fazia-se a segunda

parte, senão… não havia mais nada. 

EMM – Alguém da tua família já tinha exercido ou exerce essa

actividade?

João – Nunca!

EMM – Como soubeste deste trabalho?

João – O circo foi à minha aldeia. Gostei. Tomei confiança com o

filho do dono, e como lhe disse que a vida no circo agradava-me,

disse-me que ia pedir ao pai para eu ir com eles e o pai aceitou.

Como nessa altura, não fazia nada, já não andava na escola,

fui com eles.

EMM – Quando foste chamado à segurança social para uma

entrevista connosco, ainda estavas no circo? 

João – Sim. Encontrava-me numa aldeia, no distrito de Braga,

perto da minha terra. O meu avô telefonou-me a dizer que eu

tinha que regressar à escola. E assim foi… deixei o circo e regres-

sei à escola!

Fernanda Barros, Helena Barros e Idalina Magalhães

Crescer no jogo da representação e do faz de conta

Em 2001, foi sinalizado pela escola ao PETI um caso de

trabalho infantil artístico. O André16 estava matriculado nesse

ano lectivo no 5º ano de escolaridade e apresentava já um

elevado grau de absentismo que se reflectia no seu percurso

escolar, estando a ressentir-se devido à sua falta de assidui-

dade. O André manifestava um enorme talento para represen-

tar e referia-se aos papéis que encarnava nas peças como um

jogo de faz de conta de que gostava bastante.

A situação de trabalho

O André já tinha participado em vários espectáculos musicais

ao vivo e, naquele ano lectivo, fazia novamente parte do elenco

de um espectáculo que estava em temporada de apresentação.

Esta situação exigia a sua presença em diferentes localidades e

em horário pós-laboral, na maior parte das vezes, e em

algumas situações era necessário ausentar-se durante algum

tempo para poder honrar os compromissos assumidos na sua

participação nos espectáculos. Referia-se à sua participação

dizendo que consistia em fazer parte do elenco musical de

peças de teatro, actuando conjuntamente com outros actores,

o que exigia a presença real nos ensaios, cerca de duas a três

vezes por semana.

Além desta situação dos ensaios, ainda necessitava do tempo

da apresentação do espectáculo que decorria ao fim-de-

-semana, sob a orientação da entidade promotora. O André

16 Nome fictício.

AO LADO
Aluno do PIEF, 2004.

do Tinóni
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sentia-se bastante bem com a situação de trabalho tão intenso

pois tinha dado início a esta actividade com cerca de oito anos.

Sempre que lhe eram perguntadas razões pelas quais repre-

sentava e estava inserido no mundo do espectáculo, respondia

invariavelmente que a sua participação na actividade se devia ao

gosto pela representação em que pode jogar de faz-de-conta e

também à sua aptidão artística.

O contexto familiar

O André vivia com os pais e um irmão mais velho, ainda menor,

que igualmente participava em espectáculos desempenhando

papéis vários e que também gostava deste género de vida.

Tratava-se de uma família pertence à classe média, não apre-

sentando dificuldades socioeconómicas uma vez que ambos os

progenitores estavam enquadrados profissionalmente. A mãe

era quadro técnico superior e o pai exercia funções no meio

artístico, o que propiciou a situação de trabalho infantil dos

seus educandos.

Contudo, devido ao êxito cada vez maior da actividade laboral

de ambos os menores, o pai foi deixando progressivamente de

parte a sua actividade profissional para assumir o papel de

agente dos filhos. Para tal foi centralizando na sua pessoa todas

as tarefas e responsabilidades escolares. Assim, pedia os

cadernos diários das colegas dos filhos para fotocopiar, fazia os

resumos das matérias leccionadas em aula e dos manuais por

forma a garantir o sucesso dos seus filhos, resumindo-se o

papel dos alunos à realização das fichas de testes de avaliação,

única forma de participação escolar. 

Este seu procedimento tinha como fim possibilitar e garantir

que os filhos pudessem estar matriculados e ir à escola fora dos

momentos dos ensaios, com vista a poderem ser capazes de

obter sucesso escolar. Desta maneira permitia aos menores a

sua participação nos espectáculos. Tal atitude fundamentava-se

na perspectiva menos positiva que fazia da escola, desvalori-

zando o seu papel no crescimento, socialização e desenvolvi-

mento integral dos menores. 

A escola 

O André encontrava-se matriculado no 5º ano do Ensino Básico

numa escola da área de residência. A sua actividade laboral

reflectia-se fundamentalmente na sua falta de assiduidade,

resumindo-se a presença do aluno na escola para assistir ape-

nas às aulas de avaliação, nomeadamente a sumativa. Foi pois

esta situação vivida pelo André que despoletou a sinalização

efectuada pelo Conselho Executivo ao PETI. 

No entanto, o seu percurso escolar foi sempre um percurso de

sucesso, não tendo no seu currículo qualquer repetência, nem

fracas avaliações. De realçar que o André era um menor com

capacidades de aprendizagem acima da média, pois conseguia

obter sucesso apesar da sua fraca assiduidade e de não par-

ticipar na maior parte das actividades lectivas. Em termos

escolares manifestava interesse pela escola e pelos estudos,

embora considerasse a sua actividade laboral como um projecto

de vida que pretendia desenvolver e, por tal razão, considerava

que tinha de a priorizar. 

Relativamente à percepção da qualidade da escola, os pais dos

menores assumiam uma atitude crítica considerando que o

desenvolvimento psico-social do menor não estava posto em

causa pelo facto de ter uma fraca assiduidade uma vez que a

avaliação do menor era positiva. Por outro lado realçavam o

aspecto lúdico e saudável dos ensaios e o que estes lhe propor-

cionavam de riqueza relacional e social. Assim, enquanto pais

e encarregados de educação, apresentavam-se na escola para

participar nas reuniões dos encarregados de educação e tam-

bém estavam disponíveis sempre que eram solicitados. 

A escola porém, apesar do sucesso do aluno não ter diminuído

com a sua participação no espectáculo do qual se tinha conhe-

cimento através da sua publicitação na imprensa, entendeu ser

seu dever sinalizar a situação à CPCJ (Comissão de Protecção

de Crianças e Jovens) e ao PETI. Também foi alertando os pais,

que convocava com regularidade com vista a sensibilizá-los

para os malefícios da ausência do aluno ao quotidiano escolar

e para as consequências daí advindas para o seu desenvolvi-

mento integral.

o jogo da
PÁGINA SEGUINTE

Palhaços, Associação Cultural "Unhas do Diabo" de Ponte de Lima.
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O contexto local/regional

Este caso aconteceu numa época de inexistência de legislação

laboral referente ao trabalho infantil artístico e também porque

se trata de uma actividade laboral cuja representação social é

tida não como um trabalho na acepção tradicional do mesmo,

mas sim como uma actividade artística (não laboral portanto)

que é bem aceite e bem vista quer local, quer regionalmente. 

A Intervenção do PETI

Esta situação de TI (Trabalho Infantil) artístico ao ser sinalizada

pela escola ao PETI, desencadeou a intervenção da EMM

(Equipa Móvel Multidisciplinar) que imediatamente entrou em

contacto quer com a escola (Conselho Executivo e Directora de

Turma) quer com os progenitores e com o menor, visando a

resolução do problema, nomeadamente os conflitos ocasiona-

dos por esta denúncia entre a escola e os pais, que se sentiram

injustiçados e traídos.

Assim, a EMM reuniu variadas vezes com os diferentes actores,

reflectindo-se o enfoque da intervenção na mediação dos con-

flitos existentes entre a escola e os progenitores e na sensibili-

zação destes para o perigo em que incorriam com a sua atitude

de desvalorização do papel da escola no desenvolvimento do

menor, chamando a atenção para algumas consequências que

daí poderiam advir, nomeadamente pela aceitação e promoção

da situação de TI. 

Da intervenção da EMM foi elaborado relatório circunstanciado

que viria a servir de base de trabalho e de discussão na

elaboração de legislação adequada no âmbito da actividade

laboral artística, inexistente até então.

Os resultados

Como consequência da sinalização desta situação, o menor

acabou por deixar a actividade laboral, mantendo a sua

frequência escolar na turma do ensino regular. Acabou por

concluir com sucesso o 5º ano de escolaridade, embora fosse

manifesta a sua tristeza e também algum sentimento de

injustiça e frustração perante o facto de não poder continuar a

priorizar esta sua maneira de estar na vida e configurar o seu

futuro com base nos ideais que tinha como projecto de vida. 

Deixar a representação e não participar nos espectáculos foi

uma situação sentida como perda pois, de acordo com a enti-

dade laboral, existiam muitos menores a querer fazer os papéis

que o André representava nos espectáculos que eram levados

à cena. Foi fundamentalmente por esta perda para outros

menores e pelas consequências futuras dessa desistência que

se desencadeou na família um enorme sentimento de injustiça

e de revolta, especialmente manifestado contra o Conselho

Executivo e contra a Directora de Turma. Esse sentimento de

revolta foi potenciado pelo facto da família já conviver, e bem,

há algum tempo, com a situação considerando-a sob controlo.

De tal maneira foi sentida essa revolta que acabaram por

referir que pediriam a transferência do filho para a escola do

irmão, uma vez que o irmão se encontrava em situação idêntica

e ninguém levantou qualquer problema.

Albertina Pereira e Inês Leão

az de con
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