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RESUMO 
O presente trabalho tem a proposta de apresentar a atuação do 
assistente social na erradicação do trabalho escravo contemporâneo no 
Estado do Maranhão. Busca analisar a política de assistência social na 
atualidade e o serviço ofertado no pós-resgate dos trabalhadores em 
situações análogas de trabalho escravo. Realizou-se pesquisa 
bibliográfica e em sites do MPT, como base empírica para o estudo. Ao 
final, aponta-se que o trabalho escravo constitui-se como um problema 
social e nos dias atuais de contexto de desmonte das políticas sociais, 
são necessários maiores investimentos na política de assistência social e 
investimentos em pesquisa e produção do conhecimento que permitam 
o acesso à informação na elaboração de debates e construção de 
políticas públicas. 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Política de Assistência Social; 

Trabalho Escravo. 

 
ABSTRACT 
The present work has the proposal to present the role of the social 
worker in the eradication of contemporary slave labor in the State of 
Maranhão. It seeks to analyze the current social assistance policy and 
the service offered in the post-rescue of workers in situations similar to 
slave labor. Bibliographic research and MPT websites were carried out 
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as an empirical basis for the study. In the end, it is pointed out that slave 
labor is a social problem and in the current context of dismantling social 
policies, greater investments are needed in social assistance policy and 
investments in research and production of knowledge that allow access 
information in the elaboration of debates and construction of public 
policies. 

 
Keywords: Human Rights, Social Assistance Policy; slave labor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é resultante do processo de pesquisa inserido no âmbito do estágio curricular 

realizado na graduação em Serviço Social na Secretaria Adjunta de Assistência Social do Estado 

do Maranhão. Aborda sobre a importância da atuação do assistente social no combate do 

Trabalho Escravo na atualidade. 

Nas últimas décadas do século XX, as transformações societárias e seus desdobramentos 

na atualidade, sob o domínio do capital financeiro como sistema hegemônico, desencadearam 

problemas e contradições em todas as esferas da vida social. Surgindo na década de 1970 um 

novo padrão de desenvolvimento capitalista, pautado na flexibilização das leis trabalhistas, 

privatização de bens e serviços públicos sob a estratégia de expansão do capital e a égide do 

neoliberalismo em todo mundo. 

No Brasil, é a partir de 1985 no processo de luta dos movimentos sociais que se foi 

discutindo e construindo uma proposta de Lei Orgânica e de Política de Assistência Social em 

favor das pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. O que resultou na 

instauração da Constituição Federal de 1988, que trouxe avanços significativos ao estabelecer 

os direitos civis, políticos e sociais. Assim, a assistência social tornou-se o resultado da luta 

contra a pobreza, miséria, desemprego, falta de acesso a bens sociais e culturais, sendo 

prestada a quem dela necessitar, tornando-se uma política social não contributiva, não 

compensatória, redistributiva, por meio de benefícios e serviços, afiançadora de direitos sociais. 

Nos últimos anos, no contexto de crise econômica e desmonte das políticas públicas, o 

elevado número de desemprego ajudou a agravar ainda mais a situação da precarização das 

leis trabalhistas e o cenário de miséria no país, que faz com que as escolhas das pessoas mais 

vulnerabilizadas sejam reduzidas a trabalhos que as desumanizam. 
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Considerando, que a prática do trabalho em condições análogas a de escravo, 

tipifica vários crimes previstos no Código Penal brasileiro, que a exploração do trabalho ofende 

não somente a direitos individuais do trabalhador lesado, mas também e, fundamentalmente, 

aos interesses difusos de toda a sociedade brasileira, se tratando de grave violação à dignidade 

da pessoa humana e ao patrimônio ético-moral da sociedade é dever do Estado assumir o 

compromisso de manter a erradicação do Trabalho Escravo contemporâneo como prioridade, 

buscando adotar uma gestão de políticas setoriais para desenvolver estratégias de atuação 

operacional, com atuação sistêmica e cooperativa dos diversos atores sociais relacionados à 

temática do combate e prevenção ao trabalho escravo, tanto do Poder Público como da 

sociedade civil. 

Resgatamos que o Maranhão continua sendo o maior fornecedor de mão de obra 

escrava do Brasil. O presente estudo foi desenvolvido na perspectiva crítico-dialética, com 

objetivo de contribuir para o debate da temática em pauta, através da reflexão da categoria 

trabalho, tomando Marx como autor de referência. Realizou-se, pesquisa bibliográfica e 

documental, pesquisas em sites do Ministério Público do Trabalho como elementos empíricos 

para o debate. 

Assim, faz-se uma análise de como o profissional do Serviço Social que atua na luta por 

uma sociedade mais justa e igualitária, na política de assistência social, tem contribuído para a 

superação de situações de vulnerabilidade social e garantia do acesso aos direitos sociais dos 

trabalhadores vítimas de trabalho escravo e de seus familiares, com o intuito de trabalhar com 

a intersetorialidade, em parceria com outras políticas públicas e dar encaminhamento das 

ações a outros órgãos quando as situações enfrentadas não podem ser resolvidas somente pela 

assistência social. 

 

2 TRABALHO ESCRAVO: uma realidade contemporânea no Estado do Maranhão 

 

Temos vivenciado no Brasil uma avalanche de retrocessos tanto das políticas sociais 

como de um padrão civilizatório da humanidade a partir de discursos sobre o fim das políticas 

distributivas e redução dos direitos trabalhistas, que favoreceram o elevado número de 

trabalhadores resgatados e populações vulneráveis ao aliciamento e exploração pelo trabalho 

análogo ao escravo. 
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Um dos conceitos elaborado por Karl Marx nos lança luz que o trabalho é definido como 

uma atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu 

sustento.  

 

A força de trabalho só pode figurar no mercado a título de mercadoria quando é 
colocada à venda por seu próprio possuidor. Para que seu possuidor a venda como 
mercadoria, é preciso que possa dispor dela e que ele seja, consequentemente, livre 
proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o possuidor do 
dinheiro se encontram no mercado e entram em relação frente a frente, um com o 
outro, como possuidores absolutamente iguais, diferindo apenas no fato de que um é 
comprador e o outro é vendedor. (MARX, 1982, p.30). 
 

 

Segundo Marx (1982) o trabalho é uma categoria central no processo de construção e 

realização do homem, é a partir dessas condições materiais, que se constrói a sociedade. Nos 

períodos históricos anteriores ao nosso – o período medieval, por exemplo –, vemos que o 

trabalho rural era a principal forma de labor do período.  

O fenômeno do trabalho escravo desde os períodos colonial e imperial trouxe consigo 

uma gama de problemas sociais, pois não existia qualquer proposta de políticas sociais que 

resguardasse os direitos dos trabalhadores. Em 1975, no Brasil foi criada a Comissão Pastoral 

da Terra3, tendo como principal objetivo a atuação junto à população trabalhadora rural 

oferecendo principalmente serviços de assessoria e coleta de denúncias. Os trabalhadores 

vitimados pelo trabalho escravo, muitas vezes, encontravam-se isolados em fazendas distantes 

e por isso ficavam a parte dos efeitos deste processo de organização que da Comissão Pastoral 

da Terra. 

O governo federal brasileiro assumiu a existência do trabalho escravo contemporâneo 

perante o país e a Organização Internacional do Trabalho (OIT)4 em 1995 e desde então, 

diversos trabalhadores foram libertados de situações análogas a de escravidão em atividades 

nas zonas rural e urbana. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

apontam que existem, no mínimo, 20,9 milhões de pessoas escravizadas, hoje essa prática, é 

um crime expresso no Artigo 149 do Código Penal Brasileiro5. 

 
3CPT NACIONAL. Disponível em: www.cptnacional.org.br. 
4OIT BRASIL. Disponível em: www.oitbrasil.org.br. 
5Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalhando, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
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Segundo a OIT, com o objetivo de erradicar o trabalho escravo no país, o Estado 

brasileiro tem historicamente centrado esforços na repressão ao crime, dedicando-se a 

medidas como a fiscalização de propriedades privadas, a restituição dos direitos dos 

trabalhadores resgatados e a punição administrativa, econômica e criminal dos empregadores 

flagrados utilizando-se dessa prática. Segundo os dados apresentados pela CPT em 2021, no 

período da covid-19 no país ocorreram muitas operações de resgate que atestaram a utilização 

de mão de obra em condições análogas à escravidão, nas pessoas resgatadas incluem-se 

crianças e adolescentes, incluindo no Maranhão. 

Para Serrão (2009) os pequenos agricultores do Estado do Maranhão são vítimas das 

consequências advindas da implantação dos grandes projetos agropecuários, e, portanto, 

sofrem da falta de investimentos econômicos e técnicos para suas atividades, o que os torna 

alvo fácil para o aliciamento ao trabalho escravo. 

O Ministério Público do Trabalho6 aponta que o Maranhão continua sendo o maior 

fornecedor de mão de obra escrava do Brasil, ocupando o quinto lugar que mais resgata 

trabalhadores, fora de seu domicílio. Entre os resgatados as vítimas se declaram pretas ou 

pardas, analfabetos, com ensino fundamental incompleto onde a maioria das vítimas trabalham 

no setor agropecuário. Entre os municípios maranhenses com maior número de trabalhadores 

egressos estão: Codó, Açailândia, Pastos Bons, Imperatriz e Santa Luzia. Ainda segundo o 

MPT/OIT, os estados de destino dos trabalhadores resgatados nascidos no Maranhão são Pará, 

São Paulo, Amapá, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. É importante salientar a possibilidade de 

existir casos que não foram localizados pelo MPT ou que não houve as denúncias contra o 

trabalho escravo por meio do Disque 100 e do Ligue 180. 

Considera-se que o Trabalho Escravo se configura como uma grave violação contra os 

direitos humanos, e não apenas um crime trabalhista ou previdenciário, tendo em vista as 

recorrentes situações de maus tratos, ameaças, cerceamento de liberdade, tortura, um fato 

que exige a estruturação de um conjunto de ações e políticas públicas, eficazes. 

Nos últimos anos, foram profundas as mudanças no mundo do trabalho, de acordo com 

o IBGE no início de 2021 o país chegou a 14,4 milhões de desempregados, que conformaram a 

 
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa, além 
da pena correspondente à violência. (Código Penal Brasileiro). Disponível em: https://escravonempensar.org.br/o-
trabalho-escravo-no-brasil/ 
6MTPS. GOV. Disponível em: www.mtps.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo. 
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tendência de maior exploração e opressão. Tudo somado à destruição das políticas sociais 

públicas que cumprem o papel de mediar o acesso a direitos fundamentais para a maioria da 

população. Nesse aspecto, o Estado a partir de suas ações tem o papel de contribuir para a 

garantia do direito à vida, à saúde, a educação, o acesso à alimentação, garantia dos direitos 

humanos, bem como a promoção e implementação dos princípios e direitos fundamentais do 

Trabalho no Brasil. 

No próximo tópico discutiremos sobre a importância dos Serviços ofertados pelas 

Políticas Públicas, dentre eles, os que são ofertados pela Assistência Social e a atuação 

profissional do assistente social no pós-resgate dos trabalhadores vítimas de Trabalho Escravo 

no Maranhão. 

 

3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO: uma visão a 

partir da atuação do assistente social na Secretaria Adjunta de Assistência Social do Estado 

do Maranhão. 

 

No Brasil, a atuação da Assistência Social em relação ao tema do trabalho escravo está 

prevista no III Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (PNETE), que regulamenta 

as ações de erradicação ao problema no país, dividindo suas metas em três dimensões: a 

repressão ao crime, à prevenção ao problema e a assistência à vítima. Enquanto o Plano 

representa o ponto de partida para a implementação de políticas públicas nacionais, nos 

últimos anos, marcos e diretrizes têm sido elaborados a fim de aprimorar a atuação das redes 

socioassistenciais no combate ao trabalho escravo.  

Em 2020, por exemplo, a CONATRAE (Comissão Nacional para a erradicação do trabalho 

escravo) publicou o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo. Tal 

documento estabelece orientações sobre os procedimentos adotados pelas instituições do 

poder público e entidades da sociedade civil para o atendimento de trabalhadores após o 

resgate. Além disso, nesse mesmo ano, foi lançado o manual O Sistema Único de Assistência 

Social no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, elaborado pela Secretaria 

Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, com participação da Repórter Brasil 

e de outras entidades. Seguindo as especificações do SUAS, a publicação detalha as atribuições 
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de CRAS, CREAS e Centros Pop no contexto das políticas públicas dedicadas à erradicação dessas 

violações. 

No momento em que os trabalhadores são resgatados é recorrente identifica- 

los em situação de extrema exploração. Diante dessas condições em que se encontram o 

encaminhamento para o atendimento nos Serviços ofertados pelas Políticas Públicas é 

fundamental, dentre eles, os que são ofertados pela Assistência Social, objetivando o 

fortalecimento da reinserção comunitária e inserção ao mercado de trabalho. Nesse sentido, a 

Política Nacional de Assistência Social oferece vários programas, projetos, benefícios e serviços, 

articulados com outras políticas públicas. 

O Brasil vai instituir constitucionalmente em 1988, seu sistema de Seguridade Social no 

qual destacamos a assistência social, que é regulamentada em 1993 através da Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS como política social pública e direito dos que dela necessitam. Vale 

destacar que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza 

os serviços de assistência social, com um modelo de gestão participativa, que articula os 

esforços e os recursos dos municípios, estados e a União, para a execução e o financiamento da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Para Yasbek (2009), 

 

Como política de Estado passa a ser um espaço para a defesa e atenção dos interesses 
e necessidades sociais dos segmentos mais empobrecidos da sociedade, desse modo 
cabe à assistência social ações de prevenção e provimento de um conjunto de 
garantias ou seguranças que cubram, reduzam ou previnam exclusões, riscos e 
vulnerabilidades sociais. (YASBEK, p. 127, 2009). 

 

Desse modo, enquanto sistema, o SUAS organiza as ações da assistência social em dois 

tipos de Proteção Social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos 

sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos 

e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, 

destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 

direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, 

trabalho escravo, trabalho infantil, entre outros, que podem ser de média complexidade 

relacionada a famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujo vínculo familiar e 

comunitário não foram rompido e de alta complexidade relacionado a famílias e indivíduos com 
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seus direitos violados, que se encontram sem referência, e/ou em situação de ameaça, 

necessitando ser retirados de seu núcleo familiar ou comunitário. 

É importante salientar que, a Política Nacional de Assistência Social7 se materializa por 

meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), que oferecem um conjunto de ações voltadas para 

inserção dos usuários, não só no convívio comunitário, mas também ao mundo do trabalho, 

prestando adequado atendimento às vítimas, considerando a complexidade pessoal, familiar e 

social do fenômeno e a necessidade e a perspectiva inclusiva da rede de proteção. Atualmente 

no Estado do Maranhão temos 334 unidades de CRAS, distribuídos nos 217 municípios e temos 

122 unidades de CREAS, distribuídos em 117 municípios. 

Até 2021, no Maranhão, dos 217 municípios, em 100 não eram ofertados os 

Serviços de Média Complexidade e diante do elevado número de violações de direitos e 

necessidade de ampliar o número de CREAS, em 2019, o Governo do Estado institui o 

PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESTADUAL. Em articulação com o 

Governo Federal e o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS inclui a 

implantação dos Serviços Especializados de Média Complexidade, de forma 

regionalizada (Compromisso n. 11 do Plano de Governo 2019-2022), que se encontra 

em execução através do Projeto Aprimoramento da Gestão Estadual, em parceria 

com a Fundação Sousândrade na Linha de Intervenção: implantação dos Serviços 

Especializados de Média Complexidade – Regionalização dos CREAS no Maranhão. 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES)8 através da Secretaria 

Adjunta de Assistência Social do Estado do Maranhão (SAAS) tem por finalidade a coordenação 

e operacionalização das políticas públicas de assistência social, e programas de transferência 

de renda, atendimento ao cidadão, assessorando e supervisionando as ações dirigidas à criança, 

ao adolescente, ao jovem, ao idoso, ao trabalhador e suas famílias vítimas do trabalho escravo, 

às pessoas com deficiência e suas famílias, com o objetivo de proteger e contribuir para a 

inclusão e promoção social dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e 

exclusão social no Maranhão. A SAAS tem um importante papel na realização do 

 
7TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf. Acesso dia 
20/07/2021. 
8SEDES. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes). Disponível em: https://sedes.ma.gov.br/. 
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monitoramento e avalição da Política de Assistência Social em todo o Estado, com vistas a 

contribuir com o aperfeiçoamento da execução desta política. 

A equipe da Supervisão da Proteção Social Especial da SAAS/SEDES é composta por 

profissionais de pedagogia, serviço social e direito. Nesse conjunto, as assistentes sociais 

trabalham com os outros profissionais com o objetivo de atender melhor a necessidade de cada 

município.  

Segundo Yasbek (2009), o Estado vai impulsionando a profissionalização do assistente 

social e ampliando seu campo de trabalho em função das novas formas de enfrentamento da 

questão social. Esta, vinculada com a política social, vai interferir também no perfil da 

população-alvo para a qual se volta à seção do serviço, que se amplia e alcança grandes parcelas 

de trabalhadores; o principal foco será nas ações assistenciais do Estado. Destaca-se, por 

oportuno, que estes espaços demandam novas práticas, mecanismos e instrumentos que 

favoreçam o aperfeiçoamento do sistema, instituindo uma cultura de planejamento no 

cotidiano da assistência social, de acompanhamento e cooperação dos entes federativos. 

Devido à importância do debate e necessidade de estudos e pesquisas sobre o tema é 

que no próximo tópico iremos refletir sobre a atuação do assistente social no combate do 

trabalho escravo na atualidade. Reafirmando que a política de assistência social tem um papel 

importante não só na prevenção, mas também no pós-resgate dos trabalhadores resgatados, 

pois é ela a responsável pelo atendimento inicial e encaminhamento para o acesso as demais 

políticas públicas. 

 

3.1 Atuação profissional do assistente social em relação ao tema do trabalho escravo 

 

Para os assistentes sociais é importante decifrar as expressões da questão social que se 

apresentam como demanda as instituições, os sujeitos demandantes, como e onde vivem, quais 

sujeitos coletivos podem ser acionados como condição para elaborar propostas de ação 

profissional que fortaleça a rede de apoio e reafirmar o projeto profissional. 

Segundo Guerra (2014), é a partir da instrumentalidade que o profissional vai exercer 

sua autonomia, ou seja, avaliar e analisar qual melhor estratégia a ser adotada no momento de 

sua intervenção, e escolha do instrumental mais apropriado. 
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Dentre as atividades desenvolvidas pela assistente social da Proteção Social Especial da 

SAAS, ela realiza capacitações, campanhas de mobilização nos municípios e na sociedade em 

geral para a sensibilização de enfrentamento das violações de direitos, além de monitorar os 

indicadores de trabalho escravo no Maranhão, por meio do RMA – Registro Mensal de 

Atendimentos dos municípios para avaliação e redefinição de ações e metas. 

Nesse sentido, o profissional tem como característica, promover e intervir em espaços 

coletivos provocando uma reflexão crítica no desenvolvimento de trabalhos educativos no 

processo prevenção. Na perspectiva de contribuir para a construção do conhecimento, 

potencializando espaços de reflexão mediante análise conjunta do contexto das relações sociais 

de acordo com o território. 

Ao atender a demanda de Trabalho Escravo na PSE, recebida através de notificações da 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) a assistente 

social comunica a Secretaria de Assistência Social Municipal, por meio de ofício para realizar o 

processo de sensibilização e abordagem social no município. Nesse fluxo de sensibilização, é 

enviado para a equipe técnica o formulário Integra9 que é feito o registro com a identificação 

do trabalhador. Neste documento, busca-se fazer uma aproximação inicial e tentar conhecer 

um pouco da particularidade do trabalhador em situação análoga de trabalho escravo, para 

realizar um estudo social da realidade vivenciada pelo sujeito no pós-resgate do trabalho 

escravo. Que possibilita uma relação construída com o trabalhador e que vai determinar a 

execução das ações observadas enquanto necessárias, e refletidas.  

No processo de pós-resgate, o preenchimento do formulário Integra realizado pela 

equipe do CREAS ou do CRAS possibilita o acesso do trabalhador resgatado a determinados 

serviços, programas, e benefícios, bem como na efetivação de direitos ou subsidiar pareceres 

sociais. Esse instrumento tem a família como elemento central de análise que visa compreender 

 
9O Integra 2.0 é um sistema integrado de gestão de iniciativas de atendimento direto de trabalhadores resgatados 
e populações vulneráveis ao aliciamento e exploração pelo trabalho análogo ao escravo. Por meio da OIT e do 
MPT, em abril de 2019 a ONU capacitou 28 membros da COETRAE no Maranhão para usos do sistema, que é 
utilizado pela SEDIHPOP, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos 
(CDVDH) e Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES). De acordo com a OIT, o uso do sistema permitirá que 
gestores e gestoras, assim como agentes de campo, tenham uma visão abrangente e integrada do público 
beneficiário. Disponível em: https://oestadoma.com/noticias/2019/04/15/onu-realiza-treinamento-contra-o-
trabalho-escravo-no-maranhao/. 
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os diversos vínculos e a estrutura das relações familiares vivenciadas pelos sujeitos, de modo a 

garantir a proteção de seus membros. 

Elencamos a priori os principais instrumentais utilizados na atuação das assistentes 

sociais que são os trabalhos com grupos, reuniões, mobilização, visita domiciliar, visita 

institucional, atas de reuniões, cada instrumento destes mencionados tem, por parte do 

profissional, uma intencionalidade, uma objetividade quando utilizado para alcançar o objetivo 

de sua ação no combate ao trabalho escravo. 

Consideramos que o assistente social tem um papel estratégico na política de assistência 

social vinculado aos princípios que ordenam a profissão, como a justiça social na leitura crítica 

da conjuntura atual, para ampliação do debate e o conhecimento da realidade que estamos 

submetidos. 

Para Abreu (2002) é significativa à inserção dos assistentes sociais no processo de luta 

na defesa e ampliação dos direitos sociais e democratização da gestão pública, universalização 

dos atendimentos e justiça social. Neste sentido, a profissão “busca responder aos 

compromissos com os interesses e necessidades das classes subalternas na destruição da 

cultura dominante e construção de uma nova cultura, mediante atuação profissional qualificada 

teórica, técnica e principalmente, ético-política.” (ABREU, 2002, p. 220). 

Desse modo, a atuação profissional do assistente social no estado tem um papel 

importante na elaboração do Plano Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, na 

participação dos encontros de capacitação realizados pela COETRAE - Comissão Estadual para 

Erradicação do Trabalho, e ainda participa do monitoramento e avalição da Política de 

Assistência Social Especial, pelo qual os órgãos governamentais de todas as esferas e 

organizações da sociedade civil se comprometem a colocar o enfrentamento ao trabalho 

escravo como prioridade máxima e entre outras medidas, prestar assistência social e 

econômica aos trabalhadores resgatados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O artigo apresenta que o trabalho escravo se constitui como um problema social desde 

o tempo colonial até os dias atuais. Apesar dos avanços da legislação, campanhas públicas, 

conscientização da população e oferta de programas e serviços essa parece ser uma questão 
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que está longe de ser erradicada na sociedade brasileira. Desse modo, só reafirma que a luta 

em defesa do Sistema Único de Assistência Social se faz tão necessária nos dias atuais. 

Fica evidente que a prática da escravidão no estado do Maranhão continua a vitimar 

milhares de pessoas que, presas às amarras da miséria não enxergam a saída daquela relação 

de exploração a que são submetidas e que, muitas vezes, equivocadamente a identificam como 

relação de trabalho. Nesse sentido, é necessário garantir os direitos dos trabalhadores e de suas 

famílias dando condições sociais e econômicas através das políticas públicas para manter a 

autonomia, e assim garantir o provimento e desenvolvimento dos seus membros, além de 

reforçar os laços familiares.  

Observou-se que a atuação do assistente social tem um papel estratégico para além da 

prevenção, pois é no pós-resgate que o profissional intervém através do atendimento inicial as 

vítimas resgatadas e encaminhamento para as demais políticas públicas, contribuindo para o 

germinar de uma nova sociabilidade a partir de uma prática em defesa da vida e dos direitos 

sociais. 

Considerando o tema abordado e suas consequências na precarização do trabalho, no 

contexto atual de desmonte das políticas públicas, apontamos que são necessários maiores 

investimentos pelo Estado, pois a falta de investimentos públicos pode ter consequências 

desastrosas na vida das pessoas que são usuários da política de assistência social. Portanto, é 

necessário avançarmos para a universalização dos direitos, qualificação e equidade dos serviços 

na construção da inclusão social e investimentos em pesquisa, estudos e produção do 

conhecimento que permitam o acesso aos dados e as informações nos debates e sugestões de 

políticas públicas no enfrentamento do trabalho escravo na atualidade. A partir do avanço dos 

debates e capacitações sobre a temática acredita-se na possibilidade de superação de tal 

prática na sociedade. 
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