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Esta pesquisa objetiva: 

Identificar ações e

articulações realizadas

pela gestão municipal

e a inclusão das

famílias nos serviços

socioassistenciais

Levantar informações

sobre a presença do

trabalho infantil nos

municípios paulistas;

Subsidiar o

planejamento das

ações da

assistência social,

e a atuação da

Comissão

Estadual.



Os dados existentes sobre trabalho infantil e a atuação da assistência social são insuficientes para

traçar um diagnóstico situacional.

O Registro Mensal de Atendimento - registra o atendimento – ingresso de novas famílias

O SIMPETI agrega informações sobre as ações estratégicas realizadas pelos municípios.

SISC – Realiza a aferição dos atendimentos realizados para a provisão do cofinanciamento federal.

As informações existentes no PMAS web abrangem apenas os 76 municípios do AEPETI.



76 municípios integram o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e recebem recursos

federais para execuções de Ações Estratégicas do PETI.

No Estado de São Paulo

Entretanto, em muitos outros municípios o trabalho infantil está presente, como também a oferta de

serviços, programas e benefícios para as famílias com crianças em situação de trabalho infantil no Estado

de São Paulo.



Metodologia

A pesquisa enviada aos 645 municípios do Estado de São Paulo.

A coleta das informações foi realizada pelas Diretorias Regionais de Assistência Desenvolvimento

Social, por meio dos Núcleos de Avaliação e Supervisão, responsável por enviar o acesso ao

Formulário Eletrônico para os municípios preencherem.

Indicamos que o preenchimento do formulário fosse feito pelo responsável do órgão gestor ou

responsável pela Proteção Social Especial ou responsável pelas ações de Erradicação do

Trabalho Infantil no município.



Para realizar esse levantamento consideramos três eixos:

● Presença do trabalho infantil no território,

● Ações desenvolvidas pela Assistência Social

● Gestão - planejamento, financiamento e articulações Intersetoriais.



Ao todo 576 

municípios 

participaram da 

pesquisa.

Representa 89,1% dos 

municípios paulistas.
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3- O município identifica crianças e 
adolescentes em situação de trabalho 

infantil? 

Sim Não

Quantidade de casos de trabalho infantil foram identificados 

no período de janeiro a abril de 2021

3.625

220 municípios informaram identificar a situação de trabalho infantil em seu território



faixa etária total

Até 5 anos e 11 meses de idade, 27

Entre 6 anos e 9 anos de idade, 60

Entre 10 anos e 13 anos de idade, 139

Entre de 14 anos e 15 anos de idade 137

Acima de 16 anos 92
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Faixa etária da crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil



As principais atividades de trabalho

desenvolvidas por crianças e adolescentes em

situação de trabalho infantil se concentra no

‘Trabalho nas ruas’, seguido por comércio

ilegal de substâncias psicoativas.

A categoria trabalho nas ruas inclui:

• Comércio de produtos em feiras, festas, bares;

• Exploração de imagem;

• Mendicância;

• Apresentação artística, entre outras

Crianças e Adolescentes em trabalho infantil - atividades laborais desenvolvidas



Na categoria Outros encontramos situações descritas acima e outras situações.

Um grupo de 77 municípios que

identificam a situação, mas no

período de janeiro a abril de 2021

não houve casos relatados.



Quantidade de município com Incidência de casos de trabalho infantil por atividade desenvolvidas
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Quantidade de município com  Incidência de   casos   de   
trabalho   infantil por  atividade desenvolvidas

Trabalho nas ruas

Comércio ilegal de
substâncias psicoativas

Trabalho doméstico

 Exploração sexual de
crianças e adolescentes

Outros

Agropecuária e Pesca

Quantidade de município com  Incidência de   

casos   de   trabalho   infantil por  atividade 

desenvolvidas

Quantidade 

de município

atividade  desenvolvida  

total

(143)

Trabalho nas ruas 96

Comércio ilegal de substâncias psicoativas 44

Trabalho doméstico 29

Exploração sexual de crianças e adolescentes 25

Outros 25

Agropecuária e Pesca 14

Trabalho desportivo 0



Identificação da demanda



Registro da demanda



Ações Municipais para erradicação do trabalho infantil







Apenas 20,9% dos municípios que identificam crianças e adolescentes em situação de

trabalho infantil declaram ter plano de enfrentamento do trabalho infantil.



Dos municípios que responderam a pesquisa somente 3,1% informam

possuir Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e apenas 1 é vinculado

ao Fórum do Trabalho Descente.

Apenas 22,9% dos municípios que responderam a pesquisa informaram a

existência de Comissão ou Grupo de Trabalho Intersetorial do PETI.



Na composição do Grupo de trabalho/ Comissão é possível identificar na categoria outros diversas organizações da sociedade civil.

A principal representação nesses

espaços intersetoriais são dos

órgãos Saúde e Conselho Tutelar,

ambos estando presente em cerca

de 87% dos espaços.



O Eixo Metodológico Proteção Social aparece como o prioritário, com 70% das indicações



Atuação da gestão estadual segundo demandas municipais



Desafios municipais  

para erradicar o 

trabalho infantil



ESTADO DE SÃO PAULO

CAS – Coordenadoria de Ação Social 
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social


