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HISTÓRIA DO SENTIMENTO DE INFÂNCIA

 Roma (noção Grega de escola)

 Vergonha

 Queda do Império Romano – Idade Média

 Tipografia – Séculos XVI e XVII

EVOLUÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
 Desaparecimento

 Revolução Industrial + Ideais Revolução Francesa – Século
XVIII

 Intervenção do Estado – Séculos XIX e XX – Encíclica Rerum
Novarum: “[...] Enfim, o que um homem válido e na força da idade pode fazer,
não será equitativo exigi-lo duma mulher ou duma criança. Especialmente a infância
— e isto deve ser estritamente observado — não deve entrar na oficina senão
quando a sua idade tenha suficientemente desenvolvido nela as forças físicas,
intelectuais e morais: de contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar
com um trabalho demasiado precoce, e dar-se-á cabo da sua educação. [...].”.



 Intervenção do Estado – fim do Século XIX

 Criação Legislativa:
 Código de Menores (Decreto n.º 17.943-A de 1927)

 Constituição Federal de 1934

 CLT (Decreto-lei n.º 5.452 de 1943)

 Constituição Federal de 1988

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n.º 8.069 de
1990)

 Emenda Constitucional n.º 20 de 1998

 dentre outras

 Finalidade do legislador

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA BRASIL



DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL

 Rappaport: “representa uma abordagem para a compreensão da criança
e do adolescente, através da descrição e exploração das mudanças
psicológicas que as crianças sofrem no decorrer do tempo. [...]
[pretendendo] explicar de que maneiras importantes as crianças podem ser
descritas e compreendidas”

 Compreende – dentre outras – as seguintes áreas
importantes:

 Físico: “a estabilização do esqueleto, o aumento da altura e peso, as
modificações nos órgãos internos, etc. O crescimento e o
desenvolvimento comportamental estão intimamente relacionados entre
si. O corpo e os seus órgãos devem-se desenvolver de maneira a
tornar possível as modificações de comportamento que caracterizam as
diversas idades” – Sandström

 Cognitivo/Inteligência: “as mudanças que ocorrem nas habilidades
mentais das crianças no curso de suas vidas”, “são as transformações
nas capacidades de pensar, raciocinar e de resolução de problemas” -
Shaffer, Sprinthall e Collins



 Emocional/Afetivo: “a palavra ‘emoção’ é empregada em Psicologia
para descrever um estado orgânico de excitação”, porém, se
associarmos tal palavra com sentimento, o resultado ultrapassa o
significado de “reações fisiológicas a situações de emergência [...]
[compreendendo, também] a cólera e o medo, a mágoa e a alegria”,
mas não só os sentimentos poderosos e violentos, como também os
calmos e temperados – Sandström

 Moral: “conjunto de princípios ou ideais que ajudam o indivíduo a
distinguir o certo do errado, a agir sobre tal distinção e a sentir-se
orgulhoso de condutas virtuosas e culpado (ou com outra emoção
desagradável) por condutas que violam seus próprios princípios” –
Shaffer

 Self e Cognição Social: Self é o conceito “que desenvolvemos sobre
nós mesmos”; Cognição Social é o conhecimento que temos sobre os
outros - Shaffer





 Condições necessárias:
 Presença das instituições Família e Escola (dentre outras);

 Convívio com pares;

 Atividades pertinentes.

 Legislador Constituinte:
 Art. 7º, XXXIII da CF

 Interpretação Süssekind

 Trabalho Proibido – Contrato Nulo – Efeitos do Nulo



MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA 

 Atividade permitida – artigos 5º, IX, 208, V, da CF:
“[...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;”

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: [...] - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um;”

 Lei n.º 6.533 de 1978

 Requisitos – art. 406, I e II da CLT e art. 149 do ECA

 Juízo Competente para expedir alvará – ADI n.° 5326/DF do
E. STF

 Moda: Criação  Atividade Modelo/Manequim

 Legislação: Decreto 82.385 de 1978 – aplicação da Lei n.º
6.533/1978

 Indústria Cultural

 Realidade vivenciada



 Registro – “DRT”



 Notícia extraída do site: 
<https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2017/10/modelo-de-14-anos-morre-
apos-trabalhar-13-horas-seguidas-na-china.html>, consultado em 13/03/2018, às 9h11min.



CONCLUSÃO

 Caráter exploratório da atividade do modelo/manequim
infanto-juvenil









 Exemplos de atuação
 Termo de Ajustamento de Conduta



 Alvará não concedido


