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Resumo:O texto aqui apresentado não representa o resultado de um estudo, seria mais um

esboço referenciado pela observações e análise de algumas  experiencias vivenciadas no

trabalho de campo. Foi desenvolvido a partir das  elucubrações de profissionais que ao se

depararem com um realidade bastante adversa da vivência acadêmica  tem se desafiado a

encontrar  uma metodologia  de  ação profissional,  nas  equipes de Assistência  Técnica  e

Extensão Rural – ATER, como sujeitos de transformação. O busca do reconhecimento do

rural  como espaço de reprodução das diversas faces da questão social,  e  do papel  do

assistente social como protagonista nos programas de assistência técnica rural pensadas

além do viés assistencialista, direcionando para uma proposta de ações que possibilitem o

empoderamento desses  indivíduos  no  seu  papel  dentro  do  processo  produtivo  e

desenvolvimento do território. 

Palavras-chave: Inclusão; território rural e assistência social.

Summary:  The  text  presented  here  is  not  the  result  of  a  study, it  would  be  an  outline

referenced by the observations and analysis of some lived experiences in fieldwork. It was
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developed from the ruminations of professionals when faced with a very adverse reality of

academic experience has been challenged to find a professional action methodology, the

Technical Assistance and Rural Extension teams - ATER, as subjects of transformation. The

quest for recognition of rural and playing space of the various faces of the social question,

and  the  role  of  social  worker  as  the  protagonist  in  rural  technical  assistance  programs

thought  beyond  the  welfare  bias,  directing  for  a  proposed  actions  that  enable  the

empowerment of these individuals in its role within the production process and development

of the territory.

Keywords: Inclusion; rural and social assistance territory.

1) INTRODUÇÃO

Falar  sobre  o  Serviço  Social  e  Assentamentos  Rurais,  é  no  mínimo  desafiador,

entender as áreas rurais como amplo espaço de reprodução social consiste muitas vezes

em tirar o profissional de sua área de conforto e o inserir em localidades remotas onde as

políticas publicas ainda não chegaram. 

Alguns fatores que detalharemos a seguir mostram que as populações do campo

brasileiro, indígenas, quilombolas e camponeses, sempre foram subjugados e vistos como

atraso ao serem comparados com a urbanização considerada espaço de modernidade e

desenvolvimento,  mesmo  que  efetivamente,  segundo  o  Ministério  de  Desenvolvimento

Agrário, a agricultura familiar  represente 70% da produção de alimentos no mundo.

Este  estigma,  de  não  considerar  o  campo  e  cidade  como  espaços  de

interindependência,  foi herdado do processo de colonização que ocorreu em nosso país,

como  denominado  por   PRADO  JUNIOR  (1998):  instalou-se  no  Brasil  uma  colônia  de

“exploração” e não de “povoamento”, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. 

Para PRADO JUNIOR (1998) este modelo de colonização transformou o Brasil numa

vasta empresa comercial destinada a explorar os recursos naturais em proveito do comércio

europeu:

É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o   Brasil  é uma das
resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no   social como no
econômico, da formação e evolução histórica dos trópicos  americanos. Se vamos à
essência  da  nossa  formação,  veremos  que  na  realidade  nos  constituímos  para
fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e diamante; depois
algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto (p. 22,
23).
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Mesmo que nas ultimas décadas os movimentos sociais,  destacando o MST com

inúmeras manifestações de luta pela reforma agrária, a Pastoral da Terra com sua luta pela

redução no limite máximo das propriedades, procuraram colocar na pauta a necessidade da

Reforma  Agrária  no  Brasil,  infelizmente  dados  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e

Reforma Agrária (Incra) revelam que, entre 2010 e 2014, seis milhões de hectares passaram

para as mãos dos grandes proprietários — quase três vezes o estado de Sergipe. Segundo

o Sistema Nacional de Cadastro Rural, as grandes propriedades privadas saltaram de 238

milhões para 244 milhões de hectares1. 

Outra  consequência  desse  modelo  de  colonização  está  no  crescimento

indiscriminado da monocultura, se no passado a cana de açúcar e o café eram os vilões da

diversificação produtiva atualmente a soja e o eucalipto se juntam a este modelo produtivo

em detrimento da agricultura familiar, que atualmente responde por 70% da produção de

alimentos no Brasil2.

O investimento em grandes áreas de produção de monocultura além de causarem

desemprego  e  evasão  no  campo  ainda  causam  danos  ao  meio  ambiente.  A utilização

indiscriminada de herbicidas, defensivos e adubos químico tem causado a contaminação de

minas d'águas e nascentes, lençóis freáticos além do desaparecimento de espécies naturais

e a contaminação indireta da população de modo geral, como indicam algumas pesquisas3.

Diante  disso,  as  consequências  para  a  agricultura  familiar,  especialmente  nos

assentamentos de reforma agrária são inúmeras. Em busca de desenvolver um novo olhar

sobre este território o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através de parcerias

com outros  órgãos do  Governo  Federal  tem buscado instrumentalizar  os  programas de

ATER- Assistência Técnica e Extensão Rural com profissionais voltados para as ações de

desenvolvimento social nas áreas rurais. 

As políticas publicas voltadas para a agricultura familiar, como a Política Nacional de

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), o Programa Nacional de Fortalecimento

da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Plano Brasil Sem Miséria, tem voltado sua atenção

para o trabalho social na ATER, e através das chamadas publicas realizadas pelo INCRA o

profissional  da  área  social   tornou-se  realidade  em  dois  dos  09  lotes  atendidos  pelas

equipes de ATER no Paraná.

1 Para saber mais acesse: http://oglobo.globo.com/brasil/concentracao-de-terra-cresce-latifundios-equivalem-
quase-tres-estados-de-sergipe-15004053

2 Informações disponíveis em: http://www.mdagov.br/sitemda/noticias/onu-reforça-importância-da-agricultura-
familiar-para-o-mundo

3 Pesquisa disponível em: http://meuartigo.brasilescola.com/biologia/os-impactos-agroquimicos-sobre-meio-
ambiente.htm
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2) OS ASSENTAMENTOS RURAIS COMO ESPAÇOS DE REPRODUÇÂO SOCIAL

Entendemos que antes de dar continuidade ao texto, é importante esclarecer o que

são  assentamentos  rurais.  Segundo  BERGAMASCO  E  NORDER  (1996,  p.7):  “…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”.

Portanto,  os  assentamentos  são  realizados  através  do  Programa  de  Reforma

Agrária, que tem no INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o órgão

federal responsável pela implementação desta política pública, no entanto, na maioria dos

casos, os assentamentos são resultados das lutas e reivindicações dos trabalhadores rurais

organizados em movimentos sociais. Como afirma CESTILLE (1999, p. 52):

Boa  parte  das  famílias  beneficiadas  por  assentamentos  de  reforma  agrária,
primeiramente  passaram  por  acampamentos  organizados  pelo  MST,  forma
encontrada para pressionar  o  governo no sentido  de realizar  assentamentos  em
áreas improdutivas ou que não venham cumprindo sua função social.

Porém, embora o Programa de Reforma Agrário brasileiro ainda esteja muito aquém

de  atender  toda  a  demanda  existente  em  nosso  país,  algumas  mudanças  tem  sido

apresentadas, atualmente existe um trabalho em parceria com outros órgãos e ministérios

do governo federal, fato que anteriormente não ocorria:

O programa de reforma agrária - reconhecido instrumento de superação da pobreza
rural enfrentava limites crescentes em sua execução, fruto da concepção, herdada
do processo de colonização ocorridos nos anos de 1970 e 1980, de que competia
exclusivamente  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  (Incra)
prover as famílias assentadas de todos os benefícios e serviços. Em muitos casos,
no passado, o Incra fora a representação única do Estado brasileiro investida de
recursos e poder para garantir as condições de vida para quem teve acesso à terra,
especialmente em regiões remotas do Brasil, o que justificava aquela visão. (Brasil,
2011 p. 1,2)

Nesse período,  a assistência técnica também passa por mudanças,  a partir  de 2003,  o

governo  federal  através  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (MDA)  assume  a

responsabilidade  pela  assistência  técnica,  instituindo-a  como  política  pública  de  caráter

nacional: 

Considera-se  que  esse  momento  representou  um  avanço
significativo  da  atenção  à  produtividade  camponesa,  pois
institucionalizou  a  ATER  como  política  pública  específica,  com
caráter único para o país, resguardado as especificidades regionais,
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fundamentando  a  atenção  dos  agentes  de  ATER  em  diretrizes
nacionais (LUZA, 2013, p. 119).

Tendo em vista os desafios apontados acima e o objetivo de superação da miséria no

meio rural,  em 2011,  o governo federal  lançou o Plano Brasil  sem Miséria,  que articula

políticas públicas organizadas em três eixos: garantia de renda, acesso a serviços públicos

e inclusão social. Com isso, tanto o INCRA como o Programa de Reforma Agrária começam

a ser repensados, sendo os assentados vistos como potenciais beneficiários de políticas

públicas que foram criadas e ampliadas nos anos 20004. 

Com estas mudanças os desafios apresentados no trabalho social desenvolvido com

as famílias assentadas, voltadas especialmente para mulheres, jovens e idosos, passam a

ser  pensada  além  do  viés  assistencialista  sendo  direcionada  por  uma  proposta  de

desenvolvimento de ações que possibilitem o empoderamento desses indivíduos no seu

papel dentro do processo produtivo e desenvolvimento do território.

2.1) Ações Sociais da ATER.

Segundo  LUZA  (2013,  p.  124):  “a  preocupação  com  a  assistência  tecnológica

agrícola sempre foi preponderante nas atividades de extensão rural, o que reduz a esfera

social ao segundo plano, pois os 'temas sociais', ainda que presentes nas ações cotidianas

do trabalho são considerados como pouco relevantes”. E acrescenta:

é necessário ressaltar a importância e abrangência do 'social' dentro das atividades
extensionistas. Até porque, muitas vezes esta esfera é vista como algo próprio da
população pauperizada, havendo ainda a concepção de que este 'social' se dá nos
espaços  de  políticas  sociais  públicas,  que  normalmente  operam  pela  via  do
assistencialismo e do amparo aos grupos empobrecidos da população. Nessa ideia,
a  riqueza  (econômica),  é  produto  da  competência  individual,  da  capacidade  de
inovar, etc (LUZA, 2013, p. 124).

E se ao contrário  disso,  entendemos que as contradições entre classes não são

resultados de ações individuais, mas sim do sistema econômico vigente, o capitalismo, que

tem  em  sua  essência  a  exploração  do  homem  pelo  homem  e  consequentemente  as

desigualdades  sociais,  e  entendemos as  políticas  sociais  como direitos  conquistados,  a

produtividade camponesa deve ser vista não pela tecnologia utilizada, mas sim na forma de

organização  desta  produção,  e  nas  implicações  que  tal  organização  tem  na  vida  das

pessoas. 

4 Para mais informações acessar:http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/02/avanco-da-politica-de-
inclusao-produtiva-rural-e-debatido-entre-ministros

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/02/avanco-da-politica-de-inclusao-produtiva-rural-e-debatido-entre-ministros
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/02/avanco-da-politica-de-inclusao-produtiva-rural-e-debatido-entre-ministros
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Nesse sentido, o social será de caráter fundamental, e como argumenta LUZA (2013,

p.  125):  “sem  a  dimensão  social,  a  extensão  rural  perderá  parte  de  seu  caráter

transformador  e  de  sua  eficácia  na  construção  de  um  desenvolvimento  sustentável”.  A

autora destaca também que:

...talvez o desafio para a extensão rural seja sair do enfoque meramente tecnológico
e perceber que o desenvolvimento do campo envolve uma complexidade maior, que
abrange o social, o político, o cultural, os processos de construção de identidades e
modos de vida, etc. Desse modo, o desenvolvimento do campo, numa perspectiva
totalizante, requer trilhar um caminho para a construção de um tecido social mais
democrático, igualitário e emancipado (LUZA, 2013, p. 125)

Atualmente  o  trabalho  de  campo  realizado  através  das  equipes  de  ATER,

apresentam algumas amarras em sua metodologia de execução que dificultam o trabalho

social,  a execução é pautada em metas objetivas,  e a equipe de trabalho é organizada

dentro  da  perspectiva  atendimento  técnico  para  desenvolvimento  de  ações  práticas

direcionadas a produção agrícola. 

As  equipes  de  ATER   contam  com  apenas  um  profissional  da  área  social  e  a

metodologia  de  trabalho  segue  pautas  objetivas  sem  permitir  uma  maior  transição  do

profissional  fora  dos  espaços  pré-determinados  no  projeto  de  execução.  Talvez  isso

justifique  a  amplitude  de  sua  área  de  atuação,  na   região  de  Londrina  o  profissional

responsável  pelo  trabalho  social  tem  como  meta  o  atendimento  de  27  assentamentos

distribuídos em seis municípios, restando uma média de 1000 famílias a serem atendidas

por este único profissional. 

Um dos instrumentos utilizados como referencia no trabalho é o diagnóstico social,

produtivo  e  econômico  das  famílias,  que  infelizmente  devido  a  grande  quantidade  de

famílias  e  as  exigências  de  cumprimento  de  metas  necessárias  no  trabalho  ainda  não

permitiu uma análise profunda da real situação das famílias assentadas nestas áreas. 

Alguns dados obtidos através deste diagnostico, bem como as demandas levantadas

pelos  técnicos  nas  áreas,  já  demonstrou  a  necessidade  de  superação  da  visão

assistencialista do trabalho social, este fato não se restringiu a observação junto as famílias,

o mesmo problema é sentido junto a equipe de trabalho nas reuniões de planejamento é

possível  observar  que  a  falta  de  conhecimento  comungada  a  preconceitos  culturais  a

profissão do Assistente Social ainda é muito latente na equipe.   

2.2) O profissional do Serviço Social na ATER: Um estudo de caso
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Conforme planejamento da empresa responsável os técnicos agrícolas responsáveis

pelas  áreas  fariam através  de  suas visitas  um levantamento  de  demandas  para  que  o

Assistente Social pudesse fazer um planejamento de atividades, este trabalho conforme já

esperado  resultou  apenas  em  questões  de   Saúde  e  Previdência,  este  fato  só  vem

comprovar a necessidade de que o próprio profissional  faça sua leitura a campo. 

Diante disso um outro direcionamento foi a realização de reuniões nas comunidades

e  visitas  a  algumas  famílias  para  se  fazer  uma  breve  leitura  da  realidade  de  cada

assentamento  atendido,  o  número  de  famílias  atendidas  inviabilizava  o  levantamento

através das visitas  domiciliares  para  atendimento  individual,  assim tornou-se necessário

selecionar apenas algumas familas em cada área para realizar este trabalho. Infelizmente

ainda não foi  possível  atingir  100% das áreas mas já  permitiu  ter  uma ideia  inicial  das

condições  das  famílias  atendidas  e  comprovar  a  grande  dificuldade  de  acesso  aos

benefícios garantidos através da LOAS para esta população. 

Neste sentido foi verificado que a maioria das famílias possuíam pouco ou quase

nenhuma informação sobre os programas sociais, a maioria solicitavam orientações, tendo

como foco: bolsa família, e o BPC – Beneficio de Assistência Social ao Idoso e ao Portador

de deficiência. 

Os casos que mais chamam a atenção são as condições de moradia das famílias, já

ha alguns anos a responsabilidade sobre reforma e construção das casas dos produtores

passaram para o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, e mesmo este

trabalho de inserção nos programas continuava  direcionado aos técnicos agrícolas que

acompanham as áreas. 

Conforme orientação nos órgãos responsáveis o cronograma para a elaboração dos

projetos deveriam seguir os seguintes trâmites a associação de moradores dos assentados

deveriam encaminhar um pedido a COHAPAR-Companhia de Habitação do Paraná,  que

atuara como entidade organizadora do projeto. 

Mesmo  este  termo  “entidade  organizadora”  causou  interpretação  errônea  da

situação, não cabe a esta empresa COHAPAR levantar a demanda nas comunidades, cabe

a equipe de ATER trabalhar no intuito de estimular as organizações dos trabalhadores e

trabalhadoras  para  que  estes  assumam  seu  papel   de  titulares  das  ações  a  serem

desenvolvidas nos assentamentos, na verdade o termo entidade organizadora pertence a

associação  dos  produtores  devidamente  assessorada  pelos  profissionais  da  ATER.  A

COHAPAR cabe exclusivamente o papel de representante junto as instituições financeiras
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para a execução técnica do projeto. 

Assim, entendemos que a inclusão das famílias assentadas em redes de proteção

social passa a ser um importante instrumento do processo de organização social e produtiva

das famílias, rompendo com a visão do produtivismo tecnológico, e avançando na conquista

de  direitos  sociais,  no  processo  de  produção  sustentável  e  geração  de  renda  para  as

famílias camponesas.

A inserção das famílias assentadas no Suas - Sistema Único da Assistência Social

através  do  cadastramento  no  CADUNICO  como um  primeiro  passo  no  reconhecimento

desta população como indivíduos de direito tem sido um constante aprendizado e luta para o

entendimento e a efetivação da ação profissional nas áreas rurais. 

Nas visitas as famílias foi constante a informação de que o cadastramento sempre foi

recusado pelos Centro de Referencia nos município, e lamentavelmente essa negação se

dava pela dificuldade dos profissionais destes órgãos aprofundarem seu conhecimento a

respeito das famílias atendidas e irem além de seus limites culturais, sem senso comum. 

Foram apresentados  vários motivos para a recusa nos cadastramentos, o primeiro

deles é a confusão de que o CADUNICO é um cadastro apenas para o bolsa família, alguns

exemplos citados pelas famílias mostraremos na sequencia.

“  Agente chega no CRAS e eles dizem que agente é dono de terra e por isso não tem

direito” (produtora com três filhos especiais que estava com o BPC cancelado)

“Quando eu tive meu filho, agora com 6 anos,  eu estava numa situação agente estava em

uma situação muito difícil e meu marido foi fazer o cadastro, ai ele foi com a moto bem

velhinha do pai dele, a moça tava fazendo o cadastro olhou para fora e e perguntou se a

moto era dele, ele respondeu que era do pai, mesmo assim o meu pedido foi recusado”

(produtora alegou que passou a fazer pão em casa e levar para vender na cidade para

superar a dificuldade)

“Aqui na cidade agente nem é recebido la na prefeitura, as mulheres lá dizem que agente tá

querendo muito, uma delas me perguntou se eu queria trocar de lugar com ela, ir trabalhar

la e dar meu lote já que achava que as coisas não estavam boa”.

“A informação que me deram é que no meu município não tem nenhuma família aqui da roça
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que  tá  dentro  do  que  eles  pedem  para  fazer  o  cadastro”.  (produtor  que  tem  a  casa

construída em cima de uma nascente e sofre com a umidade mas não consegue nenhuma

informação sobre os procedimentos para a construção de uma outra casa”. 

Diante destas informações faltava ouvir  os profissionais  e o resultado das visitas

foram as seguintes observações:

 Alguns  assentamentos  nunca  haviam  recebido  a  visita  de  profissionais  da  área

social.  

 Alguns profissionais desconheciam até mesmo a existência de famílias acampadas e

assentadas no município.

 O  entendimento  de  que  a  família  assentada  é  um  proprietário  de  terra  esta

generalizado, mesmo sendo de conhecimento público que a área de assentamento pertence

ao INCRA e o assentado é um beneficiário de uma política publica desenvolvida através do

Programa Nacional de Reforma Agrária.

 Alguns Centros de Referencia exigem a apresentação de um comprovante de renda

para o cadastramento, como item obrigatório para a realização do cadastro.

 Os poucos cadastros feitos as famílias não foram identificados como assentados de

reforma agrária, o que foi justificado pelo desconhecimento da alteração no sistema que

permite a classificação das categorias específicas. 

 A  operacionalização  para  realização  da  produção,  mesmo  aqueles  financiados

através de programas públicos é considerado como patrimônio e o recebimento liquido da

comercialização é considerado renda mesmo quando em muitos casos represente apenas o

pagamento do custo de produção. 

Já foi  possível  encontrar  exito  em um dos municípios  visitados,  a partir  de  uma

conversa  informal  com  o  coordenador  foi  possível  esclarecer  as  dúvidas  sobre  o

atendimento a esta população e  o Centro de Referencia tem demonstrado compromisso

com o trabalho, já realizou um período de atualização e cadastramento de algumas famílias

como determina o programa e tem se disponibilizado a  elaborar  um plano de visitas  e

acompanhamento não só ao assentamento mas também a um acampamento existente no

município e até então desconhecido da equipe. 

Desmistificando essas questões foi esclarecido que os Assentamentos de Reforma
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Agrária, surgido em sua maioria através de luta organizadas pelos movimentos sociais, são

beneficiários de uma política publica, em especial os atendidos pela ATER, outra política

publica voltada para contribuir com as famílias no desenvolvimento dos assentamentos que

não possuem processo de emancipação, ou seja estão ainda sob tutela do estado através

do INCRA,  tratando-se nestes casos de áreas públicas onde residem estes trabalhadores e

sua famílias.

3) Considerações Finais

Como  dissemos  no  inicio  deste  trabalho,  falar  sobre  o  Serviço  Social  é

assentamentos  rurais  é  desafiador,  pois  como  podemos  constatar,  tanto  por  parte  das

famílias beneficiárias, como das equipes de ATER ainda existe uma visão assistencialista

sobre o trabalho social, o que dificulta tanto o levantamento de demandas para o profissional

de Serviço Social como o desenvolvimento do trabalho em equipe.

A falta de referência práticas e teóricas sobre o tema tem exigido da profissional

através  de  pesquisas,  observações  e  a  busca  de  outras   experiências  desenvolvidas

anteriormente sobre assistência técnica rural,  estes trabalhos mesmo que até então tem

sido  pautado  apenas  pelo  viés  do  desenvolvimento  econômico  cabe  ao  profissional

encontrar neles alguns elos na perspectiva de inclusão social desta categoria.  

A falta de compreensão do que são assentamentos rurais e os direitos sociais dos

beneficiários de Programas de Reforma Agrária, por parte dos profissionais que atuam nas

redes de proteção social nos municípios, especialmente os CRASS aos poucos tem sido

superado com as possibilidades de mais diálogo  entre os diversos atores que compõem

essa questão.. 

Ainda é preciso superar alguns limitantes sendo o principal deles o entendimento que

algumas famílias tem e até mesmo pela própria equipe de trabalho sobre a representação

de uma família em situação de pobreza, a negação da situação é muito comum e algumas

vezes vem por questões de autoestima, outra por conceitos preconceituosos que levam

alguns a pensar que assumir as dificuldades destas familas seria denegrir a imagem da luta

pela reforma agrária. 

Aceitar ideia de que um assentamento de reforma agrária é um espaço normal de
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reprodução social, onde refletem todas os problemas sociais igualmente ao urbano, drogas,

prostituição, violência, alcoolismo, é aceitar as pessoas que vivem no campo com  seres

humanos com direitos e deveres dentro de uma sociedade formada de pessoas, com garra,

com sonhos,com força, com vida, mas também com fraquezas e limitações. 
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