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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE 
TRABALHO INFANTIL 

 
A série Trabalho Infantil traz dossiê único contendo um caderno especial da Folha de S. Paulo 
de 1997 que reúne diversas reportagens sobre a exploração da mão de obra infantil em 
diferentes setores produtivos urbanos e rurais em todo o país.  
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RESUMO 
 
Trata-se de caderno especial do jornal Folha de S. Paulo trazendo uma série de reportagens 
sobre o trabalho infantil no Brasil. A publicação procura evidenciar a recorrente exploração 
desta mão de obra em setores produtivos urbanos e rurais, a despeito da proibição 
constitucional do trabalho por menores de 14 anos. As reportagens abordam diversas questões 
sobre saúde e educação das crianças que trabalham na lavoura canavieira, em atividades de 
mineração, fábricas de pipa, lavoura e indústria de sisal, carvoarias, lavoura de fumo, indústria 
calçadista e inclusive em atividades vinculadas à órgãos públicos, como entrepostos 
comerciais administrados pelos estados (Ceasa, Ceagesp, etc) e na venda de boletas de 
estacionamento de veículos em vias públicas, comumente gerida pelas prefeituras. Além de 
identificar a exploração da mão de obra infantil tanto em atividades lícitas, inclusive aquelas 
beneficiadas com financiamento público, quanto nas ilícitas, como o tráfico de drogas, as 
reportagens também trazem dados sobre o acesso à programas de geração de renda pelas 
famílias e sobre desempenho e evasão escolar dos menores de idade que trabalham. No meio 
urbano, especialmente, destaca-se matéria a respeito de pesquisa que aponta a relação direta 
entre o aumento da exploração do trabalho infantil e a terceirização das atividades produtivas, a 
exemplo da indústria calçadista no interior do estado de São Paulo.  
 
NOTAS 
 
OBSERVAÇÕES: Devido às suas dimensões, o material está arquivado na Mapoteca e 
organizado conforme a codificação referida. 
ANEXOS: 
REMISSIVAS:  
 
 
DESCRITORES 
Bahia 
Constituição Federal (1988) 
Desigualdade social 
Exploração mineral 
Geração de Renda 
Indústria de Mineração 
Infância e adolescência 
Lavoura Canavieira 
Mercado de trabalho 
Minas Gerais 
Pernambuco 
Política educacional 
Política pública 
Relações de trabalho 
Rio Grande do Sul 
São Paulo 
Saúde do trabalhador 
Terceirização do trabalho 
 


