
 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

AS POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA REFORMA AGRÁRIA 

 

 Mirelly Figueiredo de Sousa1, Margemeire Figueiredo de Sousa2, Gerbeson Ferreira de 

Sousa3, Maria Maglinalda Figueiredo de Sousa4  

 

 

Resumo 

INTRODUÇÃO: No campo das Políticas Públicas, as Políticas Sociais englobam todo o 

aparato do Estado voltado para a oferta de bens e serviços públicos destinados a prover um 

determinado grau de “proteção social” aos membros da sociedade. OBJETIVO: Analisar por 

meio de uma revisão de literatura a importância das Políticas Sociais Públicas no contexto da 

reforma agrária no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, com 

natureza exploratória, onde se utilizou produções publicadas nas bases de dados da Scielo e 

Google Acadêmico. CONCLUSÃO: As Políticas Sociais são ações integradas desenvolvidas 

pelos governos e pela sociedade por meio de programas que proporcionam a garantia de 

direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma justa e igualitária. 
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Abstract 

INTRODUCTION: In the field of Public Policies, such as Social Policies, they encompass 

the entire apparatus of the State aimed at providing an indicator of utility for a given degree of 

social protection to members of society. OBJECTIVE: To analyze through a literature 

review on the importance of Public Social Policies in the context of agrarian reform in Brazil. 

METHODOLOGY: This is a review of the literature, with the exploratory nature, where the 

productions published in the databases of Scielo and Google Scholar are used. 

CONCLUSION: How Social Policies are promoted by the same and provided by the 

guarantee of rights and obligations of life to the citizen in a fair and egalitarian way. 
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INTRODUÇÃO 

Política Pública é definida como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no 

âmbito federal, estadual e municipal, tendo como propósito o atendimento a determinados 

setores da sociedade civil, sendo estas compreendidas como as decisões de Estado mediante o 

esforço de buscar soluções para as contradições enfrentadas pela sociedade (OLIVEIRA; 

SANGALLI, 2019).  

A Política Pública é entendida como a resolução pacífica de conflitos, podemos 

considerar que a gênese das políticas públicas está no processo de permanente conflito entre 

os diversos componentes da sociedade e resulta de resposta do Estado a tais movimentos. De 

acordo com Souza (2006, p. 22): 

 

“A área de política pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos 

baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais 

importantes instituições do Estado - o governo -, produtor, por excelência, de 

políticas públicas”. 

 

O que pode ser observado é que as Políticas Públicas decorrem de demandas de 

segmentos da população direcionadas para o sistema político ou para a classe dominante e que 

os atores demandantes, em função de seu papel mais ou menos estratégico dentro da 

sociedade, pressionam o Estado para orientá-las de acordo com seus interesses, em uma 

perspectiva de disputa (ARRETCHE, 2018). 

Ao buscarmos uma origem para as Políticas Públicas, a encontraremos nos confrontos, 

originados nas dificuldades enfrentadas por indivíduos ou por grupos de indivíduos que 

convivem em uma mesma sociedade, o que pode ser caracterizado como a situação problema, 

onde estas são questões decorrentes da falta de condições básicas de sobrevivência, que 

acabam incomodando e gerando insatisfações na população, onde por meio do 

descontentamento coletivo ocorre o processo de mobilização social, podendo ou não estas 

reivindicações entrar na pauta política e se converterem em uma política pública 

(CARVALHO; SANTOS, 2018). 

No campo das Políticas Públicas, as Políticas Sociais englobam todo o aparato do 

Estado voltado para a oferta de bens e serviços públicos destinados a prover um determinado 

grau de “proteção social” aos membros da sociedade. Aparentemente proteção contra a 
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incapacidade ou a dificuldade destas pessoas de se incorporarem ao sistema formal ou deste 

sistema de absorver maior número de pessoas (DE CASTRO, 2018). 

As Políticas Sociais Públicas, são entendidas como a intervenção do Estado na 

formulação e implementação dos padrões de proteção social. São ações governamentais 

desenvolvidas em conjunto por meio de programas e serviços que proporcionam a garantia de 

direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma equânime e justa. Essas políticas 

buscam assegurar à população o exercício de direito de cidadania como: Educação, Saúde, 

Trabalho, Assistência Social, Previdência Social, Justiça, Agricultura, Saneamento, Habitação 

Popular e Meio Ambiente (ARRETCHE, 2018). 

A implementação dos projetos de assentamentos rurais é resultante das lutas e 

reivindicações dos movimentos sociais que atuam no campo lutando pelos direitos de acesso à 

terra objetivando uma reforma agraria justa e igualitária. De acordo com Bergamasco e 

Norder (1996) apud Sousa (2013): 

 

“De maneira genérica, os assentamentos rurais podem ser definidos como a 

criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas 

governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de 

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra”. 

 

 Atualmente o modelo de Reforma Agrária brasileira, o termo assentamento rural está 

relacionado a um espaço preciso em a população será instalada por um longo período para que 

possam utilizar a terra, de modo a viabilizar a sobrevivência e permanência no campo 

mediante a exploração agrícola.  Com a implementação do assentamento à demanda passa a 

ser por política agrícola, formação da consciência de outros direitos básicos 

(BERGAMASCO; NORDER, 1996). 

 

OBJETIVO 

Analisar por meio de uma revisão de literatura a importância das Políticas Sociais 

Públicas no contexto da reforma agrária no Brasil. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, com natureza exploratória, realizada no mês de 

maio de 2019, onde se utilizou produções publicadas nas bases de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico,  relacionando as categorias de 

artigos na íntegra, revistas, livros e jornais, através dos descritores: Políticas públicas, 

políticas sociais, reforma agraria e assentamentos rurais. Foram empregados como critérios de 

inclusão os textos disponíveis na íntegra, redigidos em língua portuguesa, texto completo, tipo 

de documento artigo, livros e monografias, de acesso gratuito, que abordassem sobre políticas 

públicas, políticas sociais e reforma agraria. Foram utilizados como critérios de exclusão 

estudos duplicados, que estavam fora da temática e que não trouxesse relevância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Políticas Sociais surgiram com o novo modo de produção embasados na 

propriedade privada e no trabalho livre, o que proporcionou uma nova configuração no modo 

de trabalho e nas formas de apropriação dessa força de trabalho pelos donos do capital, 

acentuando as desigualdades sociais entre a classe trabalhadora que vendiam sua força de 

trabalho em troca de sua subsistência e da classe burguesa que se utilizava dessa força de 

trabalho para aumento do capital. De acordo com Granemann (2009, p. 11): 

 

“O surgimento das políticas sociais somente poderá ser atestado no modo de 

produção que tem na propriedade privada e no trabalho livre o par categorial 

antagônico e fundante, sobre o qual se instaurou o presente modo de 

produção e originaram-se as classes sociais centrais: a burguesia e o 

proletariado, imprescindíveis para a compreensão da vida social no tempo 

presente”. 

 

Os direitos sociais e conseguintemente as Políticas Sociais são constituídas no 

contexto histórico das lutas sociais, mediante as reivindicações da classe trabalhadora por 

meio das mobilizações sociais buscando possibilitar algumas das condições de reprodução 

dos trabalhadores na sociedade que as negou historicamente (ARRETCHE, 2018). 

Os direitos sociais demarcam uma importante mudança na sociedade brasileira. Sua 

função é garantir certas prerrogativas relacionadas com condições mínimas de bem-estar 

social e econômico que possibilitem aos cidadãos usufruir plenamente do exercício dos 
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direitos civis e políticos. O princípio norteador dos direitos sociais é o argumento de que as 

desigualdades de provimentos (condições sociais e econômicas) não podem se traduzir em 

desigualdades de prerrogativas (direitos civis e políticos) (SARLET, 2018). 

Apesar das conquistas por direitos garantidos na CF, há quem acredite, ainda hoje, que 

ela foi um retrocesso ao progresso econômico de nosso país, pois assegura demasiados 

direitos. Os neoliberais afirmam que a política de seguridade social arca com custos muito 

altos o que acarreta prejuízos ao crescimento econômico nacional; ao passo que a dívida do 

Estado, em relação a sua população, é uma realidade considerando os fatos registrados nas 

páginas da história desse país desde o seu descobrimento (HENIG, 2018). 

A política de Assistência Social tem na proteção social sua contraposição e a 

resistência ao contexto societário neoliberal. Parte-se da compreensão de Proteção Social 

como garantia de direitos e de condições dignas de vida aos cidadãos e suas famílias, 

mediante a articulação das políticas do campo social (CARVALHO, 2018). 

A execução das Políticas Públicas para viabilizar a inclusão e acesso dos assentados 

aos bens e serviços públicos requer a efetivação de mudança na atual estrutura de governo, o 

que exige decisão política e uma análise da dimensão econômica de acesso e permanência na 

terra. Os assentamentos rurais trazem algumas alternativas econômicas e sociais para parte 

significativa de trabalhadores, que se encontram marginalizados e excluídos do processo de 

produção vigente e, que aderem à questão agrária brasileira. De acordo com o INCRA: 

 

"A reforma agrária ajuda a diminuir a histórica concentração da propriedade 

da terra que ainda vigora no Brasil. Do ponto de vista social, é uma política 

de combate à pobreza e de ampliação de direitos, como o acesso à moradia, 

alimentação, saúde, educação e renda. Finalmente, sob o aspecto ambiental, 

as políticas de reforma agrária e ordenamento fundiário abrem caminho para 

uma produção agrícola diversificada, livre de agrotóxicos e capaz de ajudar a 

preservar as riquezas naturais do país”. (INCRA, 2010) 

 

Segundo Fernandes (2000) apud Sousa (2013), o assentamento rural consiste na 

construção de um novo território, o qual requer condições adequadas para a sobrevivência das 

famílias, transformando-se em uma nova lógica de organização do espaço geográfico. Em 

vista disso, as Políticas Públicas para este setor não nascem apenas do interesse do Estado, 

mas, sobretudo, da organização desses trabalhadores rurais.   



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

A LEI nº 4.504/64 defina a Reforma Agrária como um conjunto de medidas para 

promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a 

fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento 

de produção, é uma política marcada pela fragmentação e centralização no nível federal, com 

a completa ausência dos usuários no seu processo decisório, destinada a compensar carências 

e oferecer legitimidade a grupos no poder.  

Com a aprovação da Constituição em 1988, com a definição legal dos direitos sociais 

e agrários ocorreram avanços e conquista no campo, porém os beneficiários pela Reforma 

Agrária, assentados dos assentamentos rurais, ainda não tiveram seus direitos efetivados, 

sejam eles no âmbito social ou educacional (SOUSA, 2013).  

Para Sousa (2013) assegurar uma rede socioassistencial nos assentamentos rurais, de 

forma a garantir os direitos agrários, como determina a Reforma Agrária, a distribuição da 

terra deve estar relacionada ao homem, à propriedade rural e o uso da terra, como também 

com a justiça social, aumento da produtividade e o bem-estar do trabalhador rural. Texto 

especificado na Lei nº 4.504, de 30 de Novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da 

Terra em seu Art. 1º inciso I define os objetivos da Reforma Agrária: 

 

“A Reforma Agrária: a melhor distribuição da terra e o estabelecimento de 

um sistema de relações entre o homem, à propriedade rural e o uso da terra, 

que atendam aos princípios da justiça social e ao aumento da produtividade, 

garantindo o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o 

desenvolvimento do País”. 

  

A Constituição Federal de 1988 traça as Políticas Sociais em uma perspectiva 

universalista e inclusiva. Está atualmente é composta por um amplo conjunto de políticas, 

programas e ações. Contudo estes conjuntos de ações, programas e serviços que compõe a 

política social não estão chegando aos assentamentos rurais. O fato é que os beneficiários das 

políticas de Reforma Agrária estão às margens da maioria das Políticas Públicas. Os 

assentamentos rurais atualmente estão estruturados em um modelo de política excludente, 

resumindo-se apenas ao acesso a posse de terra (SOUSA, 2013). 

Entretanto, evidencia-se que a terra por si só não é suficiente para garantir a 

sobrevivência e permanência dos beneficiários nos assentamentos rurais. As Políticas 
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Agrárias no contexto da viabilização dos projetos de assentamentos rurais precisam de uma 

articulação com as demais Políticas Públicas, principalmente as Políticas Sociais e 

Econômicas. As famílias assentadas precisam ser incluídas em toda uma estrutura assistencial 

de modo a viabilizar seu desenvolvimento e permanência nos assentamentos OLIVEIRA; 

SANGALLI, 2019) 

A consumação da reforma agrária no Brasil é lenta e enfrenta várias barreiras, elevado 

custo de manutenção das famílias assentadas, dificuldades jurídicas, os assentamentos 

necessitam de infraestrutura, entre outros aspectos. As maiorias dos beneficiários dos 

assentamentos rurais desconhecem seus direitos, ou não sabem como cobrá-los. Vários fatores 

dificultam a efetivação das Políticas Públicas como Políticas De Direitos e envolvem uma 

serie de dimensões que contribuem para a falta ou negligencia na efetivação desses direitos, 

como a falta de serviços básicos e bens materiais, sendo este público-alvo das Políticas 

Sociais os que mais carecem de direitos, de cidadania, infraestrutura e recursos (SOUSA, 

2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As Políticas Sociais no âmbito da Reforma Agrária, especificamente em 

assentamentos rurais consistiu na junção de diferentes programas de cunho social que 

coordenam esforços voltados à assistência das famílias assentadas de forma a assegurar seu 

acesso e permanência nos programas/serviços de inclusão social e produtiva. São ações 

integradas desenvolvidas pelos governos e pela sociedade por meio de programas que 

proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma justa e 

igualitária. 

As Políticas Públicas é um importante instrumento para enfrentar a exclusão social, a 

desigualdade e a pobreza. Os assentamentos rurais são carentes de políticas inclusivas. Esta 

situação é decorrente da falta de acesso a bens e serviços, acesso às Políticas Agrícolas, falta 

título de propriedade ou posse de terras, falta estrutura básica para escoar a produção, mal 

remuneração pela força de trabalho, ou uma remuneração insuficiente. Ou seja, os direitos 

garantidos na Constituição Federal (educação, saúde, alimentação e moradia) não existem 

para eles. 

Contudo, o que se observa é quase uma total carência de Políticas Sociais no contexto 

dos assentamentos rurais, por se tratar de uma população em sua totalidade público-alvo 
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dessas políticas, estas deveriam ser efetivadas de forma justa e equânime, de modo a garantir 

o protagonismo social dessas famílias para superação de sua realidade social. Porém, para que 

tal fato ocorra é preciso promover uma verdadeira mudança na estrutura social e política de 

nossa realidade atual. 

É preciso muito além de vontade política, é preciso determinação e organização dos 

assentados enquanto usuários de direitos, fazer valer toda sua luta histórica pelo processo de 

democracia e inclusão social nas políticas agrárias, utilizar toda experiência e mobilização 

enquanto classe e lutar por melhores condições de vida nos assentamentos rurais. Percebe-se 

que atualmente as Políticas Agrárias por meio da implementação dos assentamentos rurais 

vêm sendo realizada de forma excludente, não trabalhando o acesso das famílias beneficiárias 

aos programas e projetos governamentais. 

Com isso, conclui-se que atualmente os assentamentos rurais vêm sendo efetivados 

pelo Estado apenas como forma de amenizarem a questão fundiária, dando uma resposta à 

sociedade e tentando acalentar e abafar os movimentos sociais que lutam por justiça social no 

campo. Outro fato a ser considerado é que os assentados em sua maioria desconhecem as 

Políticas Públicas como sendo Políticas de Direito. 
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