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Resumo: A pesquisa visa relacionar o projeto ético-político hegemônico da categoria com a 
luta pela reforma agrária e analisar as políticas sociais no campo. Com metodologia quanti-
qualitativa, método referencial crítico dialético de análise da realidade. Expressa-se os 
desafios para a efetividade da Política Agrária  e as possibilidades de  espaço sócio-
ocupacional para atuação do Serviço Social, no direito à terra e na defesa de uma nova 
ordem societária pautada nos valores da emancipação humana e justiça social. 
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Abstract: The research aims to relate the hegemonic ethical-political project of the category 
to the struggle for agrarian reform and to analyze social policies in the countryside. With 
quanti-qualitative methodology, dialectical critical method of analysis of reality. The 
challenges for the effectiveness of Agrarian Policy and the possibilities of socio-occupational 
space for Social Service action, the right to land and the defense of a new societal order 
based on the values of human emancipation and social justice are expressed.  
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ACESSO À TERRA E AS RELAÇÕES DE PODER NO BRASIL: MOVIMENTOS 
SOCIAIS DE LUTA PELA TERRA E O PROJETO ÉTICO POLÍTICO DO SERVIÇO 
SOCIAL. 

 

Uma das maiores características do Brasil é sua expansão territorial, sendo 

caracterizado até o início do século XX como um país agrário. Apesar da vasta dimensão 

territorial, o país apresenta disputas ao acesso à terra, envolvendo diversos interesses. 

Assim, o acesso à terra no Brasil é marcado por formas desiguais de distribuição, 

ocasionando em uma desigualdade socioespacial, que tem se reproduzido ao longo da 

história do país. Como aborda Whitaker Ferreira (2005) não seria exagero afirmar que a 

questão do acesso à propriedade privada da terra está no cerne dessa enorme 

desigualdade. 

Desde o processo de colonização as terras brasileiras foram utilizadas como meio de 

exploração. O sistena de sitribuição também foi desigual sendo as capitanias hereditárias 

para que as terras fossem exploradas com produção agrícola, essas terras foram 

distribuídas por senhores de confiança da coroa, os donatários e esses tinham o direito de 

posteriormente passar as terras aos seus herdeiros, pois eram de uso hereditário. (Stédile 

2011) 

Promulgada por D. Pedro II, a Lei de Terras contribuiu para preservar a péssima 

estrutura fundiária no país e privilegiar velhos fazendeiros. As maiores e melhores terras 

ficaram concentradas nas mãos dos antigos proprietários e passaram às outras gerações 

como herança de família. Essa lei permitiu o caráter de propriedade privada da terra, que 

passa de concessão de uso a ter valor comercial. A Lei 601/1850, foi então a origem do 

latifúndio no Brasil.  Whitaker Ferreira (2005)   

Por conseguinte, uma série de documentos forjados começaram a parecer para 

garantir e ampliar a posse de terras. Esses documentos ficaram conhecidos como 

“grilagem”, termo que significa se apossar de terras alheias por meio documentos falsos 

(MOTTA, 2001).  

Legislação fundiária contribuiu para segregação espacial atualmente enfrentada, pois 

surgiu com o objetivo de impedir  que  ex-escravos se tornassem camponeses.  

Com o povoamento dos ex-escravos e mestiços em terras que não eram de 

interesse do capital e posteriormente com a chegada dos trabalhadores imigrantes nas 
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lavouras, o Brasil apresenta outro aspecto de sociedade rural, iniciando assim a formação 

do campesinato brasileiro.  

 O impacto do modelo capitalista de exclusão subordinação, segregação e 

escravidão desse período perpetua até hoje em nossa sociedade, pois em algumas regiões 

do Brasil ainda é encontrado trabalho em situação escravocrata, desumano exploratório, 

pois o reflexo dos anos de colonização e escravidão é enfrentado cotidianamente. (Karl 

Marx 1985) 

 

1.1.1. A luta pela terra e a política agrária. 

No final dos anos 1950 e início de 1960 levantando também a discussão da questão 

agrária. Segundo Stédile (2011), esse debate partia da crise que se vivia e procurava 

explicações na formação econômica histórica, na situação da agricultura, para a partir 

dessas teses, propor saídas. Logo, a entidade representativa para discutir as terras públicas 

foi à Superintendência da Reforma Agrária (SUPRA) que foi combatida no período da 

ditadura militar e substituída pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA). Como forma “compromisso social” é criado o 

estatuto da terra é foi na Lei n° 4.504, 30 de novembro de 1964, ainda no início da ditadura 

militar no Brasil, foi uma reformulação da Lei da Terras de 1850 que teve como objetivo 

evitar uma revolução camponesa no país, e de forma estratégica tranquilizar os grandes 

proprietários de terras. Antes de 1964 a reforma agrária constituía um dos pilares do projeto 

desenvolvimentista. Considerava-se a distribuição de terras um pré-requisito necessário ao 

desenvolvimento econômico do país. Mas a ditadura militar se encarregou de mostrar o 

contrário. (VEIGA, 1994)  

Em 1970, através do Decreto nº 1.110 criou-se o instituto que ainda hoje é 

responsável pelas questões agrárias no país, o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária). Tendo como ações e respostas as reivindicações dos movimentos sociais 

do campo, a elaboração e execução do programa de reforma agrária e a luta dos 

movimentos sociais do campo. 

 

1.1.2. Questão agrária como particularidade da questão social.  

A política agrária, projeta um tipo de “reforma agrária para dinamizar a produção no 

campo, alcançando paralelamente o alargamento do mercado interno. Visa desse modo, a 

expansão do capitalismo para o setor rural” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2011, p. 365). 

http://www.incra.gov.br/
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Como já foi perpassado sobre a questão agrária no Brasil, levando em consideração 

o processo colonizador, o capitalismo rural e a forma de distribuição de terras, pode-se 

afirmar que a reforma agrária é uma demanda social. Avaliando as políticas sociais, 

podemos partir do pressuposto que já consta na própria Constituição Federal de 1988, nos 

artigos 184 a 191, especificando as políticas agrícolas, em um viés de utilização da terra sob 

“função social” e desapropriação fundiária para fins de reforma agrária (BRASIL, 1988). 

Levando em consideração que as demandas por políticas agrárias para o campo, 

são fatores determinantes, pois a população é formada por trabalhadores rurais vulneráveis 

a exploração pelo capitalismo e que necessitam de políticas e programas assistenciais. 

(SIMÕES, 2009, p.97) 

Na constituição de 1988 o plano agrário é previsto, desde que cumpra a função 

social: De acordo com a Carta Magna no Capitulo III: Da Política Agrária e Fundiária e da 

Reforma Agraria, artigo: 186; para que a propriedade rural cumpra essa função social, ela 

tem que atender simultaneamente a cinco requisitos: aproveitamento racional e adequado; 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis; preservação do meio ambiente; 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e exploração que 

favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Sendo assim, a função social 

que está prevista na carta magna seria a utilização da terra para geração de renda e 

favorecendo a economia a distribuição equitiva e promovendo a justiça social (Ibidem, 

2012).  

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado: II - 
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 
dos trabalhadores. (BRASIL, 1988) 
 

Por mais que a reforma agrária esteja prevista na Carta Magna: Art. 184. “Compete à 

União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social”. Os movimentos sociais farão com que as políticas 

agrárias atendam os segmentos do campo, através de elaboração e execução de serviços e 

politicas assistenciais, levando em consideração as condições de vida que este trabalhador 

rural se submete na reprodução capitalista, que vai além da propriedade. (Lustosa, 2012)  

Nesse viés, temos como foi citado, uma política agrária “produtivista”, gerando 

alterações nos segmentos sociais e redefinindo as formas socais do trabalho, intensificando 

a pobreza. Com isso fica evidente que o meio rural ainda apresenta conflitos 

socioeconômicos com a deficiência do estado em investimentos na produção agrícola, como 
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também assistência social básica (programas mínimos), agravando a situação de pobreza, o 

que faz contradizer os princípios de equidade presente na política de seguridade.  

Uma das competências do Estado no enfrentamento desses fenômenos tem sido 

lançar mão de programas sociais via políticas alternativas “emergentes” ou compensatórias. 

As políticas de assistência social, mais identificadas como formas de controles social por 

meio das quais o governo canaliza os gastos sociais no combate às questões sociais, 

funcionam no sentido de desonerar o mercado dessa tarefa social (ibidem, p.180) 

O que tem se apresentado no programa de reforma agraria através do INCRA, são 

projetos de assentamentos rurais, que têm se destacado nas políticas agrárias, e gerado 

novas políticas fundiárias.  Em 1996 surge o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) pois acredita-se que a agricultura familiar é uma prática 

determinante no desenvolvimento rural. O Pronaf é apresentado como: 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1996 no 
Governo FHC, destinava-se a modernização e ao fortalecimento da 
agricultura familiar, e era visto como uma das experiências de políticas 
públicas operacionalizada através de parcerias público-privadas de 
execução descentralizada, sendo indicado como via de superação do mito 
histórico quanto ao potencial de viabilidade econômica de segmentos rurais 
médios e pequenos. (LUSTOSA, 2012, p. 76).  

A partir desta análise, segundo a autora, o Programa Nacional de Agricultura Familiar 

(PRONAF) compõem estratégias de interação e diversificação dos setores produtivos, ou 

seja, somam-se aos incentivos tecnológicos agrícolas para geração de renda em 

agroindústrias e a obtenção de mais valia. Atualmente através desse programa com a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), o trabalhador pode ter acesso ao o crédito rural, os 

programas de compras instrucionais, como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de 

Alimentação Escolar (PNAE), a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), o Programa 

Garantia Safra e o Seguro da Agricultura Familiar. (MDA, 2016)3 

1.1.3 O compromisso do Projeto Ético Politico do Serviço Social com os movimentos 
sociais e a luta pela terra.  

O Serviço Social ao longo de sua trajetória, construiu o projeto ético-político 

hegemônico da profissão, que defende uma nova ordem societária. Assumido pela 

organização coletiva da categoria formado pelo Conselho Federal de Serviço social e 

Conselho Regional do Serviço Social, mais conhecido como conjunto CFESS/CRESS e as 

entidades nacionais da categoria: Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social e 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ENESSO, ABEPSS) que 

fortalecem e defendem esse projeto profissional, na defesa dos direitos e do exercício 

                                                 
3  Sobre os Programas da Agricultura Familiar, ver mais em http://www.mda.gov.br/ 
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profissional; por meio dos encontros pautam em garantir políticas públicas de acesso 

universal. (SANT’ANA, 2012).  

O projeto ético-político do Serviço Social em seus princípios fundamentais, conta o 

apoio aos movimentos sociais e o fortalecimento das lutas populares vinculados a projetos 

societários que se relacionem com o projeto profissional do Serviço Social com as lutas 

sociais. Sendo assim: 

Não há dúvidas de que o projeto ético político   do Serviço  Social  brasileiro 
está vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa vinculaçã
o se dá pela própria exigência que a dimensão política da intervenção profis
sional põe. Ao atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos
 por imprimir uma direção social às nossas ações profissionais que 
favorecem a um ou outro projeto  societário. (TEIXEIRA, 2009, p.189) 

Respaldado pelos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do 

Serviço Social, todos/as os/as assistentes sociais têm compromisso com a justiça e 

equidade, com a luta pelos direitos de cidadania e pela socialização da riqueza socialmente 

construída, o que no Brasil pressupõe a socialização da terra numa ampla e massiva política 

pública de reforma agrária. Dessa maneira: 

A defesa da luta dos/as trabalhadores/as expressa em nossos princípios 
éticos faz com que nos posicionemos a favor daqueles que lutam por terra e 
pelo direito de produzir com dignidade, e contrários a todas as formas de 
discriminação e criminalização dos movimentos sociais. (CEFSS 
MANIFESTA, 2012). 

A manifestação do Serviço Social na defesa da reforma agrária e a luta no campo, se 

dá, pois, a profissão atua com as diversas expressões da questão social considerando                                                                                                                                                                                                                   

que “a questão agrária é uma particularidade da questão social, resultante dos embates 

travados a partir da configuração do modelo de desenvolvimento agrário e de um sistema 

econômico que aprofunda a desigualdade social” (CFESS MANIFESTA, 2012). 

A luta pela reforma agrária é de interesse do Serviço Social, pois o campo é 

responsável pela segurança alimentar na cidade e de toda população, por meio da 

agricultura familiar.  E com esse viés, a reforma agrária transcorre os ideais do campo, pois 

é uma luta que diz respeito também ao direito à cidade, levando em consideração que a 

agricultura familiar é responsável em atender 70% da alimentação, sendo assim todo o 

posicionamento a favor do agronegócio, latifúndio, concentração fundiária e as precárias 

condições de vida no campo refletem na questão social e contribuem para o crescimento 

populacional nas cidades, agravando a questão urbana e o êxodo rural. (idem, 2013) 

É com esse entendimento que as entidades da profissão na cartilha do CFESS 

Manifesta da 5º conferência Nacional das Cidades, se posiciona por meio do projeto ético 

político, repudiando “a criminalização dos movimentos sociais” e favorável “às lutas dos 
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movimentos sociais pelo direito à terra, pela moradia digna, pelos direitos dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais”. Além de ser direito e cidadania, essa luta se 

consolida na defesa da democracia e dos direitos humanos da equidade e justiça social, 

perpassando o histórico fundiário do país marcado pela concentração da terra e da 

produção agrícola. (idem). 

A construção desses posicionamentos quanto categoria, fazem parte de um 

processo definido por Sant’Ana (2012) sendo “um conjunto de preposições denominadas de 

projeto ético-político profissional”. No entanto, se tratando de uma construção, a autora 

destaca que em termos de lutas a profissão enfrenta conflito com o pensamento 

conservador, isso porquê “a percepção da questão social como resultado do embate da 

relação capital/trabalho não é algo facilmente perceptível para os assistentes sociais, porque 

esta se apresenta na singularidade da ação profissional” (SANT’ANA, 2012, p. 15-16) 

É a partir dessa análise que se coloca a questão: “quais as possibilidades de debater 

a questão agrária na atual formação profissional de Serviço Social? ”, tema que será 

analisado na seção seguinte, quando discorreremos a atuação profissional nas políticas do 

campo.  

Vale destacar que o serviço social no meio rural desde sua origem em 1955 com o 

Serviço Social Rural (SSR)4 esteve voltado para programas de desenvolvimento e 

organização de comunidades rurais. “O Serviço Social se interioriza, acompanhando o 

caminho das grandes instituições, a modernização das administrações municipais, e o 

surgimento de novos programas voltados para as populações rurais” (IAMAMOTO, 

CARVALHO, 2011, p. 363). 

A ruptura com o conservadorismo se constrói de forma gradativa, somente com as 

demandas voltadas ao setor popular é enfrentada a questão social e possibilita a inserção 

de profissionais no meio rural. Com a eclosão de movimentos sociais reivindicando a 

redemocratização do país, o Serviço Social assume o compromisso em garantir os direitos 

dessa população, possibilitando um significativo campo de trabalho para o Serviço Social 

junto às políticas sociais agrárias (LIMA, 2014, p. 109). 

Levando em consideração o objeto de trabalho, que segundo Iamamoto (2000, 

p.62): “é a questão Social e ela por suas múltiplas expressões que provocam a 

necessidade da ação profissional” seja nas mais diversificadas áreas de atuação.   Essa 

necessidade no meio rural se amplia com a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer 

o triple da seguridade social, considerando que as reivindicações da classe trabalhadora 

                                                 
4 Tinha como finalidade de prestar serviços, especialmente no que se refere: a alimentação, vestuário, habitação, 

saúde educação, assistência sanitária, incentivo a criação de comunidades, cooperativas e associações rurais. 
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foram determinantes para o reconhecimento do Serviço Social, suas demandas na política 

agrária de assistência e extensão rural.  

É por isso que Política de Assistência Social tem sido de extrema importância no 

atendimento das demandas da classe trabalhadora do campo, embora há certa dificuldade 

para que os profissionais compreendam a realidade contraditória que trabalhadores rurais 

vivenciam (LIMA, 2014, p. 115). 

Dessa forma, fica evidente a importância do entendimento das demandas nos 

espaços sócio ocupacionais e a compreensão das contradições capitalistas geradas ao 

longo dos anos. Lima (2014) justifica que essa contradição não é fácil de ser compreendida 

pois o Estado usa de suas medidas imediatistas no atendimento as demandas do campo.  

Neste âmbito Sant’Ana (2012) alerta que há uma dificuldade da compreensão da 

questão agrária e suas demandas por falta de acúmulos teóricos que segundo a autora 

isso fica evidente na “ forma restrita como a questão agrária é entendida nos congressos 

da categoria”. Nesta perspectiva a atuação profissional no meio rural exige uma 

compreensão da realidade vivenciada por esta população bem como as ações do Estado 

capitalista (SANT’ANA, 2012, p. 149) 

Considerando o Estado democrático pautado em ajustes neoliberais em que as 

políticas sociais possuem cunho emergencial, que reprime os direitos socialmente 

conquistados, negando a universalidade dessas políticas, há de salientar que o Serviço 

Social tem um grande desafio.  

 Com o que foi abordado nesta seção, os espaços ocupacionais rurais e as 

demandas a eles relacionados, o profissional deve compreender essa realidade para 

construir autonomia em âmbito das relações sociais e em garantia de direitos. Se subsidiar 

no projeto ético político profissional, bem como compreender que a questão agrária é uma 

particularidade do objeto de trabalho do assistente social que é a questão social.  

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho possibilitou ampliar o entendimento da relação do Serviço Social 

e a luta pela terra, e a organização coletiva da profissão com as demandas sociais do 

campo e a maior compreensão das políticas sociais neste âmbito. 

O trabalho buscou situar em seções referenciais teóricos que contribuem para a 

percepção da questão agraria atual. Sendo assim foi apresentado de forma breve o histórico 

colonizador- fundiário do Brasil. Também objetivou fazer uma análise da profissão e seu 
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processo de transformação ideo-político, para que possamos nos situar da relação que se 

estabelece entre a categoria profissional e as lutas sociais. Sobretudo a luta pela terra.   

A questão agraria apresenta expressões da questão social, isso é evidenciado desde 

do histórico colonizador do Brasil, e se configura nas relações sociais atualmente. Pois não 

é somente o direito à terra que é reivindicado, nesta luta se presencia a correlação de forças 

e a relações de poder e são diversos fatores sociais que permeia o acesso à terra. 

É nesse contexto que se dá a luta pela terra, luta daqueles que são atingidos pelas 

formas desiguais de distribuição fundiária, desde o período colonial, são trabalhadores 

explorados pela divisão social do trabalho, e que lutam pelo direito à terra pela dignidade 

humana e pela justiça social 

Considerando, que o Serviço Social se insere nas relações sociais e na divisão social 

e técnica, a pesquisa possibilitou a análise de como é a inserção da profissão nas 

realidades rurais, sobretudo na atuação sócio-ocupacional e enganjamento político na luta 

pela terra. 

O Serviço Social como profissão que é legitimada e traz no projeto ético político a 

direção para articulação com aos movimentos sociais que renunciam a forma social desigual 

presente no capitalismo, e recorrem a uma nova ordem societária o que se materializa na 

pauta e luta do MST e de tantos outros movimentos sociais.  

 Diante dos fatos e considerando que é a primeira aproximação com a temáticca , foi 

de interesse resgatar o histórico da questão fundiária no Brasil para justificar as injustiças do 

modo de divisão de terras e as agravantes expressões da questão social que permeia o 

campo. Em outras oportunidades é de interesse da pesquisadora se aprofundar no tema 

com pesquisas de campo com objeivo de trazer dados concretos dessa realidade.  
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