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De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do 

Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2016 de um total de pouco mais de 40 

milhões de crianças e adolescentes no Brasil, com idade entre 5 e 17 anos, 1,8 milhões estavam 

no mercado de trabalho. 

Desses dados, cerca de 30 mil crianças entre 5 e 9 anos de idade desenvolviam alguma 

atividade de trabalho. Já para crianças entre 10 e 13 anos de idade o número atinge 160 

mil. 

Jovens entre 14 e 15 anos de idade que ocupam alguma atividade no mercado de trabalho, 

representa 430 mil, enquanto que jovens entre 14 e 17 anos de idade, somam cerca de 1,2 

milhões. 

As crianças pretas ou pardas eram maioria entre as ocupadas, representando 64,1%. Entre as 

crianças ocupadas de 5 a 13 anos, 71,8% eram pretas ou pardas, e para o grupo de 14 a 17 anos, 

o percentual de pretas ou pardas foi de 63,2% (Exame,2017). 

Crianças entre 5 e 13 anos de idade, apenas 26% receberam remuneração. A agricultura 

representa 47,6% das atividades laborais desenvolvidas pelas crianças entre 5 e 13 anos 

de idade. 

O rendimento médio mensal de pessoas entre 5 e 9 anos de idade, foi de R$ 514,00. 

A região com maior proporção de trabalho infantil entre as crianças de 5 a 13 anos de idade foi 

a Norte, com nível de ocupação deste grupo de 1,5% (aproximadamente 47 mil), seguida pelo 

Nordeste, com 1% (cerca de 79 mil) – (Exame,2017). 

Do total de crianças e adolescentes em 2016 que desenvolveram atividade laboral, 34,6% eram 

mulheres e 65,3% homens. 

 

Pobreza:  

Em 2017 cerca de 17 milhões de crianças e adolescentes com até 14 anos de idade viviam em 

situação de baixa renda. As regiões mais afetadas no Brasil são norte e nordeste. 

 

Desnutrição: 

Cerca de 100 mil crianças estão em situação de desnutrição no Brasil 

 

Mortes: 

No Brasil aproximadamente cerca de 118 crianças morrem diariamente 

 

Abuso sexual: 

Há cerca de 50 denúncias por dia, sem contar os casos não denunciados 

 



Ações civil pública: 

De 2013 a 2017, o Ministério Público do Trabalho (MPT), ajuizou 946 ações civil pública 

relacionadas ao tema 

 

Resgates de crianças e adolescentes em situação análoga ao escravo: 

Entre 2003 e 2017, foram resgatadas 897 crianças e adolescentes em situação análoga à de 

escravo, pelo MPT. 

 

Acidentes de trabalho: 

Entre 2012 e 2017, 15.675 menores de 18 anos foram vítimas de acidentes de trabalho 

 

Acidentes fatais: 

Entre 2007 e 2017, 236 pessoas entre 5 e 17 anos foram vítimas de acidentes fatais de 

trabalho. 
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