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A agitada rotina de modelos infantis, como Heloísa: birra, pega-pega, mães ansiosas e salário 
de gente grande 
 
Ser modelo virou brincadeira de criança. Essa é a sensação que qualquer um tem ao entrar 
nos bastidores de um desfile ou de um editorial de revista de moda infantil. Na semana 
passada, num desses castings, as mães conversavam animadamente, enquanto os filhos 
brincavam de pega-pega. Entre a criançada, que tinha em média 5 anos, houve quem levasse 
álbum de figurinhas para dividir com os colegas de trabalho - sim, porque é isso que fazem, 
por mais que não pareça. Há top que ganha até R$ 15 mil no mês. 
 
De uma hora para outra, tudo pode mudar. As sessões de foto se estendem mais do que o 
esperado, as crianças ficam cansadas e com fome, então, choram, fazem birra. Se mal saíram 
das fraldas, quando uma abre o berreiro, as outras fazem o mesmo. O local vira um inferno. 
Hoje, há um exército de tops mirins que trabalha, em geral, para cinco grandes agências 
especializadas. O mercado anda tão aquecido que uma novata do setor aberta há um ano, a 
Meu Capricho, já tem mil crianças cadastradas. 
 
Não falta trabalho para os pequenos modelos. "Tenho de recusar testes para campanhas", diz 
a cabeleireira Lilian Almeida, de 38 anos, mãe de dois modelos, Heloisa Ferreira, de 7, e João, 
de 4. "Minha filha teria até três testes por dia se deixasse. Ela trabalha três vezes por semana. 
Coloquei um limite." Isso depois de perceber que a filha estava indo mal nos estudos. Heloisa 
cursa a 2ª série do ensino fundamental. "Ela tem muitas amigas de castings que já repetiram 
de ano. Não quero isso para ela." 
 
Cadastrada nas cinco principais agências, Heloisa às vezes diz à mãe que não quer trabalhar. 
"Não posso insistir, porque sei que ela fica estressada." Nem sempre, porém, as mães 
conseguem entender uma negativa. "Já vi mãe beliscando e xingando o filho porque na hora 
de fotografar ou filmar a criança simplesmente não quer colaborar", diz a arquiteta Catherine 
Masutti, dona da agência Meu Capricho. "Elas depositam frustrações e expectativas nos filhos."  
 
PEQUENO PRÍNCIPE 
 
Com pele muito clara e cabelos ruivos encaracolados, como os de um personagem de fábula 
infantil, Felipe Barros, de 5 anos, é disputado pelas agências. Ele tira por mês cerca de R$ 3 
mil, o valor do salário do pai, o corretor de seguros Emerson Toledo de Barros, de 35 anos. 
"Ele está numa escola, aonde pode ir de manhã ou à tarde. Sabem que ele é modelo", diz a 
mãe Rosângela, de 33 anos, orgulhosa por ver o filho em cartazes no metrô e até mesmo na 
TV. "Ele adora fotografar." Será? "Não gosto, não", diz Felipe, que saiu correndo para brincar 
com uma amiga, outra modelo que espera a vez para uma prova de roupa da revista Vogue 
Kids.  
 
Os organizadores tentam entreter as crianças. "Olhe aqui, olhe aqui. O tio vai soltar bolhinhas 
para você." É assim que o produtor Thiago Hernandez, com um apetrecho de soltar bolhas de 
sabão na mão, atrai a atenção da modelo Bruna Kohler, de 1 ano e 3 meses, num casting para 
o catálogo da Puc Roupas Infantis. Dá certo. A menina abre um sorriso e o fotógrafo clica. 
 
"Nunca se sabe quanto tempo vai levar a gravação de um comercial", diz Lilian. A mãe de 
Felipe, Rosângela, saiu furiosa de um teste que durou nove horas e a organização ofereceu só 
um pão com mortadela para o filho. Ela foi reclamar no conselho tutelar. "Tive um choque e 
comecei a repensar essa história de top mirim. Lá, ouvi o que nunca pensei ouvir. Disseram 
que eu, e não a empresa, poderia ser processada por maus-tratos." 
 
Um batalhão de 350 tops mirins subirá à passarela no Shopping Iguatemi, na zona sul de São 
Paulo, de sexta-feira a domingo. Parte dessa turminha é modelo profissional, com booker e 
agência. Eles desfilam no Fashion Weekend Kids, evento com sete grifes infantis. Há dez anos, 



essa era uma cena impossível de acontecer. Não se falava em top mirim, muito menos em 
evento fashion infantil. 
 

 
Leia mais: 
 
Sonho realizado 
 
Por trás de toda top mirim, há sempre uma mãe que ao menos já flertou com a idéia de ser 
modelo no passado, mas nunca colocou os pés numa passarela. As irmãs Catherine, de 29 
anos, e Brigite Massutti, de 22, sonhavam em ser modelo na infância. Só que a mãe nunca 
deixou. "Ela não tinha tempo de nos acompanhar", diz Catherine, arquiteta. Quando 
cresceram, as duas fizeram um pacto: a primeira que tivesse filho teria de levá-lo a uma 
agência de modelos. Há quatro anos, nasceu Charlote, filha de Catherine. Aos 11 meses de 
idade, ela estreou nas passarelas.  
 
Hoje, a menina tem currículo invejável. Já posou para quase todas as revistas infantis, está 
nas principais temporadas de desfile e, atualmente, estampa o rótulo de um amaciante de 
roupas. Consciente de sua frustração, Catherine resolveu tirar o peso dessa responsabilidade 
das costas de Charlote, abrindo uma agência de modelos. "Adoro o que eu faço." As duas se 
mudaram para Limeira, interior de São Paulo, onde a menina leva uma vida mais tranqüila. Só 
viajam para a capital quando aparece um trabalho muito bom. "Charlote não gosta muito de 
fotografar. Adora mesmo uma passarela. Quando entra, se acha." 
 

 
Leia mais: 
 
Para especialistas, carreira prejudica criança 
 
Sem discernimento crítico, pequenos profissionais podem ser vítimas de erotização precoce 
 
Especialistas advertem: o aparente glamour do mundo dos mini top models esconde efeitos 
colaterais prejudiciais ao desenvolvimento da criança. "Modelar é uma carreira de adulto. Isso 
afeta de forma nada positiva a formação da criança", alerta a psicóloga Lais Fontenelle Pereira, 
coordenadora de Educação e Pesquisa do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana.  
 
Para ela, tal rotina de trabalho deturpa a construção de valores, incentivando o materialismo. 
"É o culto ao que se têm, não ao que se é", afirma. "Além do desgaste de horas exaustivas em 
processos de seleção." 
 
Ela acredita que na infância ainda não se está preparado para essa valorização da imagem. 
"Crianças ainda não têm capacidade de discernimento crítico. Passam horas se maquiando, se 
vestem como mini adultos. O processo provoca uma erotização precoce, com efeitos maléficos 
ao desenvolvimento." 
 
E qual seria a idade ideal para começar uma carreira de modelo? Lais defende que seja, pelo 
menos, na adolescência, quando se tem "minimamente condições para escolher". 
 
DESEJOS DOS PAIS 
 
O diretor comercial da Central Brasileira de Catálogos, Carlos Dias, sabe bem como é esse 
mundinho. Diariamente passam por seus estúdios, no Butantã, cerca de 50 crianças - em 
geral, acompanhadas por mães-corujas. "Aqui é um celeiro de criancinhas. As que se 
destacam nos catálogos de moda vão parar na TV, no cinema..." 
 
Pela própria experiência, Dias identifica qual é a vontade que mais pesa na construção de uma 
criança-modelo. "É o ego da mãe", garante.  
 



Nos consultórios da Equipe de Diagnóstico e Atendimento Clínico, em Pinheiros, já foram 
atendidas algumas "vítimas" do mundo infanto-fashion. Tanto que Raquel Caruso, 
psicopedagoga da clínica, tem na ponta da língua as recomendações para essas situações.  
 
Além da óbvia necessidade de que, antes de qualquer coisa, a família se certifique da 
idoneidade da agência, ela defende a presença constante das mães nos trabalhos. "Têm de 
ficar o mais próximo possível, para deixar a criança à vontade." Por causa da pouca idade, os 
top models mirins não percebem a responsabilidade do que fazem. "Por isso, os pais não 
podem cobrar excessivamente a criança", afirma.  
 
Raquel reconhece que muitos pais e mães projetam na criança aquilo que gostariam de ser, o 
que é um problema. "Eles precisam saber a hora de tirar o pé do acelerador. Escola, sono e 
alimentação não podem ser prejudicados pela profissão." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2008, Metrópole, p. C6. 


