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Resumo: Este trabalho aborta a realidade rural, as demandas para o Serviço Social e a 
formação profissional no Rio Grande do Sul (RS). Buscou-se verificar através analise dos 
planos de ensino das disciplinas ofertadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
se a questão agrária está presente nas discussões, a fim de compreender como a formação 
profissional responde a realidade do campo. Apresenta os resultados parciais de pesquisa 
de iniciação científica em Serviço Social, fundamentada no método crítico dialético, 
abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica e documental.  

Palavras-chave: Rural; Formação profissional; Requisições profissionais; Rio Grande do 
Sul. 

Abstract: This paper aborts the rural reality, the demands for Social Work and professional 
training in Rio Grande do Sul (RS). It was sought to verify through analysis of the teaching 
plans of the disciplines offered by the Universidade Federal do Rio Grande do Sul if the 
agrarian question is present in the discussions, in order to understand how professional 
training responds to the reality of the field. It presents the partial results of research of 
scientific initiation in Social Work, based on the critical dialectical method, qualitative 
approach and bibliographical and documentary research. 
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1. APRESENTANDO A DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas ‘o campo’ tem recebido maior destaque da sociedade, tanto nacional 

quanto internacionalmente. Tal destaque se efetiva numa maior atenção ou, então, no maior 
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interesse. Este último resulta, especialmente, do fato de descobrir no rural diversos novos – 

ou seria renovados? – nixos de produção de valores comercializáveis ou rentáveis para a 

sociedade do capital, daí o interesse. Já a atenção vem dos segmentos acadêmico-

profissionais, especialmente do âmbito das políticas públicas econômicas ou sociais, a 

quem chama a atenção os ‘novos processos do campo’, muitos dos quais produzidos com 

bastante purpurina e luzes em neon, justamente para que os intelectuais atraídos pelo ‘novo 

renovado’ possam estudar e analisar o rural, propondo para ele estratégias, a fim de que se 

sintonize com a sociedade da produção capitalista competitiva, competente, inovadora e 

eficiente. Assim, entende-se, de antemão, que interesse e atenção para o campo andam de 

mãos dadas, mesmo que existam desavisados que entendam estar apenas dando atenção 

para o espaço rural e os processos produtivos e sociais nele existentes. 

Desnecessário dizer que o Estado também se coloca nesta ciranda de mãos dadas, 

incrementando interesses e atenções para o campo. Já o afirmavam alguns estudiosos há 

alguns anos (IAMAMOTO, 2007; LUSA, 2012). 

Diante desse quadro, também o seviço social brasileiro tem se colocado mais atento aos 

processos do campo. A discussão do modo de produção capitalista no espaço rural, dos 

determinantes sócio históricos da realidade agrária, das expressões da questão social no 

campo e das repercussões deste conjunto de elementos na vida dos sujeitos que vivem e 

trabalham neste lugar tem adentrado a profissão, mesmo que timidamente. 

Aos poucos, a profissão começa a perceber (ou volta a perceber) o quanto os processos 

agrários e urbanos estão inmbicados numa relação de mediação e de unidade. Essa 

indissociabilidade entre campo e cidade, embora não tão evidente, começa a ser percebida, 

mesmo entre o contingente majoritário de profissionais que trabalham nos espaços sócio-

ocupacionais essencialmente urbanos. No mais das vezes, são os trabalhadores assistentes 

sociais que, deparando-se com as demandas profissionais, começam a apontar para a 

academia a investigação e produção de conhecimento, desta forma requisitando uma 

formação em nível de educação permanente e de pós-graduação (com repercussões na 

graduação) que faça frente às inúmeras requisições oriundas do campo, que se evidenciam 

para o serviço social hoje. 

É nesse contexto que se propõe este trabalho. Nele aborda-se de forma articulada sobre a 

realidade rural, as demandas para o Serviço Social e a formação profissional em nível de 

graduação no Rio Grande do Sul (RS), esta última através de um olhar específico para o 

Projeto Político Pedagógico e as disciplinas ofertadas no Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Trata-se da análise preliminar dos dados de uma pesquisa no âmbito da Iniciação Científica 
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em Serviço Social, em que se busca verificar, através análise dos planos de ensino das 

disciplinas ofertadas pelo curso na UFRGS, se a questão agrária está presente nas 

discussões, a fim de compreender como a formação profissional responde a realidade do 

campo. Assim, apresenta os resultados parciais de pesquisa, fundamentada no método 

crítico dialético, abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica e documental. 

O desenvolvimento do artigo está organizado em três seções, nas quais se discute 

primeiramente a realidade rural sul-rio-grandense, apartir de sua formação sócio-histórica. 

Na sequência adentra-se no exercício concreto de reconhecimento das demandas 

profissionais que emergem da realidade rural. No terceiro item são apresentados os 

resultados preliminares da análise do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da 

UFRGS, no que se refere à abordagem de fundamentos que permitem ao profissional 

formado reconhecer as particularidades do campo, suas demandas e as possíveis respostas 

profissionais. Ao final, pretende-se evidenciar a necessidade de abordagem da questão 

agrária como constituinte necessária para a efetivação da formação crítica em Serviço 

Social. 

 

2. REALIDADE RURAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

A configuração rural do estado do Rio Grande do Sul (RS) é composta por uma diversidade 

de ruralidades. Entende-se por ruralidades os diferentes modos de vida, de trabalho e de 

produção no campo. Essa diversidade é resultado das distintas formas de ocupação e 

exploração agrícola presentes no Estado. 

Atualmente no RS encontra-se ao Sul e Oeste a predominancia de grandes áreas de terras, 

ou seja, os latifúndios, destinados a produção de gado e/ou a monocultura. São produções 

que tem por objetivo a obtenção de lucro, e desse modo, há a utilização de tecnologias, 

maquinários e agrotóxicos. Havendo pouca preocupação com os impactos ambientais, e 

quando muito, procede-se alguma medida preventiva ou de minimização de danos apenas 

conforme for determinado compulsoriamente em lei. Nota-se que a produção agrícola ou 

pecuária nessa região está destinada a produção de riquezas no capitalismo, todavia, em 

seu polo exponencialmente inverso há a produção da pobreza. Em outras palavras, neste 

modo de produção, a riqueza socialmente produzida pela maioria é destinada ao controle, 

posse e propriedade da notória minoria. 

Nas regiões Centro e Norte, há o predomínio das pequenas produções familiares 

capitalizadas e, em menor proporção, das produções camponesas de resistência, isto é, os 
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minifúndios. 

Nas produções familiares capitalizadas, destaca-se o sistema de integração ou parceria. 

Nesse modo de produção, há um contrato com autonomia relativa entre agroindústria e 

agricultor, no qual, “[...] a empresa adianta o capital (na forma de insumos e tecnologia) e 

assistência técnica, e os agricultores, em geral pequenos (produtores), produzem em suas 

unidades matéria-prima que será coletada, transportada e processada por unidades 

industriais” (CHRISTOFFOLI, 2012, p.75). 

A utilização desse sistema limita a diversidade de cultivos, uma vez que, o objetivo da 

colheita é a destinação à agroindústria, ou seja, ao mercado. Dessa forma, há o incentivo a 

monocultura, sob a justificativa de evitar a contaminação de pragas, por exemplo. 

Essa estrutura de produção agrícola evidencia uma relativa autonomia do agricultor e certa 

dependência em relação ao mercado, através da agroindustria, se comparada ao 

campesinato. Demonstra-se, assim, como uma agricultura mais capitalizada, mas ainda 

assim, não portadora de grandes bens e capitais. Isso, pois, o agricultor destina seus 

produtos quase que diretamente ao mercado, no entanto, precisa obter para seu consumo 

muitas das mercadorias de forma industrializada. 

Esse modo de vida, trabalho e produção ocorre principalmente na região Serrana e região 

Norte, onde predomina a agricultura familiar capitalizada, principalmente italiana, que se 

consolidou com o desenvolvimento da agricultura voltada para a produção de uvas e vinhos. 

Em decorrência dessas particularidades econômicas, essa região posteriormente, 

especializou-se também no turismo ligado à agricultura e viticultura e à agroindústria de 

vinhos e outros produtos derivados da uva. 

Há também nessas regiões serrana e do norte gaúcho a preponderância de produções 

camponesas de resistência, relativamente a outras regiões do estado. Nesse modo de 

produção agrícola, para fins deste trabalho identificado por ‘agricultura camponesa’, é 

constituída pelo campesinato, considerado aqui como sujeito coletivo. É ele que confere 

forma à agricultura camponesa, que se torna uma forma diversa de viver o rural e fazer 

agricultura. 

Ela apresenta uma “racionalidade distinta daquela das empresas capitalistas, que se 

baseiam no assalariamento para a obtenção de lucro”, (CARVALHO, COSTA, 2012, p. 26), 

pois o uso, a posse e a propriedade da terra não tem por finalidade o lucro. Sua relação com 

a terra é de cuidado e preservação, buscando o equilibrio natural. Na agricultura camponesa 

de resistência, há uma diversidade de cultuvos na propriedade de terra, uma vez que é 

necessário suprir as necessidades da comunidade e/ou da família. Esse cultivo tem, por 

práticas de produção, saberes tradicionais vindos do senso comum, de informações 
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hereditárias e da prática que orientam as famílias nas decisões a serem tomadas. Desse 

modo, o camponês faz críticas às inovações tecnológicas, como agrotóxicos e transgênicos, 

recusando a sua utilização. 

O resultado da produção da agricultura camponesa é destinado, na maioria das vezes, para 

consumo próprio, sendo caracterizada como um tipo de agricultura voltada para assegurar a 

repredução social e o atendimento das necessidades humanas básicas do trabalhador rural 

e de sua família. No entanto, é preciso destacar que os camponeses estão inseridos no 

capitalismo e, dessa maneira, tem também participam de uma relação de troca com o 

mercado, na para a obtenção de produtos que não são cultivados em suas terras. Além 

disso, os produtos excedentes de seu cultivo também tem por destino o sistema de 

mercado. 

Esse modo de agricultura, que mais se aproxima a uma proposta de resistência ao capital, é 

desenvolvido, especialmente, a partir das organizações dos movimentos sociais rurais, pois 

geralmente é nesse espaço que o agricultor consegue ter, em seu minifúndio, uma 

autonomia relativa resultante da resistência coletiva. A ocupação de terras é uma das 

principais ferramentas coletivas na busca pela reforma agrária. Por isso, o campesinato tem 

o desafio de manter seu território, através de sua autonomia, enfrentando a hegemonia do 

capitalismo (FERNANDES, 2012, p. 746).  

Nota-se que a atual configuração fundiária do Estado está permeada pela lógica produtivista 

do capital que perpassa, todas as ruralidades, implicando o acesso diferenciado aos bens 

de consumo, modos de fazer agricultura, uso, posse e propriedade da terra, produção de 

desigualdades e de pauperização. 

Portanto, essa configuração atual do RS é resultado do processo capitalista de acumulação, 

no decorrer de sua formação sócio-histórica, que aqui se resgata brevemente. A ocupação 

do RS ocorreu primeiramente ao Sul, devido à fronteira com o Rio da Prata, principal via 

marítma de comércio do país e ao relevo de planície, favoravel a produções agrícolas e 

pecuárias. Era preciso defenter a fronteira de ataques externos e produzir insumos agrícolas 

para o mercado interno. Para isso, após os povos indígenas, os Portugueses foram os 

primeiros migrantes do RS. Juntamente com os Portugueses, vieram ao estado, os 

migrandes forçados, africanos escravizados. A ocupação terrtorial do Sul do estado, 

constituíu-se de grandes propriedades de terras, latifundios, destinados à produção de gado. 

Além disso, é necessário apontar que outras ocupações territoriais em diferentes regiões 

foram fundamentais para a formação do RS, como por exemplo, aquelas feitas pelas 

colonizações de alemães, italianos, poloneses, etc.  

Os migrantes colonos europeus vieram ao estado através de programas de incentivos 
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governamentais, para povoarem por meio da instalação de pequenas propriedades de 

produção agrícola com força de trabalho familiar, comunitária, e esporadicamente por meio 

através de contratos de trabalho e para abastecerem a produção destinada ao mercado 

interno. Seu modo de vida, forma de produzir e inserção na sociedade capitalista, 

satisfaziam os interesses do Estado, bem como resultavam na circulação de capital e 

obtenção de lucro. Num primeiro momento, o lucro resultante da comercialização de 

pequenos lotes terras, das regiões norte e central do estado, com relevo de planalto, para a 

formação das colônias de migrantes europeus. E em momento posterior, devido a sua 

inserção no mercado capitalista, na compra e venda de produtos agrícolas. 

A acumulação de capital desse período possibilitou o posterior desenvolvimento industrial do 

RS, formando as principais “dinastinas germânicas”, como as empresas Gerdal e Renner 

(KÜHN, 2004). 

Os caboclos se instalaram nas terras devolutas na região Central e Norte do estado, antes 

da chegada dos imigrantes europeus, uma vez que na região Sul estavam as grandes 

estâncias de gado. Com isto, as companhias de colonização tiveram dificuldades de dividir 

lotes no Norte do estado, destinados aos imigrantes europeus, em virtude dos movimentos 

de resistência e do grande número de caboclos que ocupavam e viviam nas terras. Foi 

preciso uma intervenção do governo, que ao limitar as áreas terra em lotes para cada 

família, fez com que o colono caboclo perdesse a abundância de terras virgens, que lhe 

conferiam liberdade de deslocamento e produção. Os caboclos tinham por modo de 

produção o sistema de queimadas, herdados dos indígenas e a migração para novas terras, 

conforme a fertilidade, visando a sua produção para consumo. No Norte do RS, sua 

sobrevivência era decorrente, principalmente, da extração de erva-mate, da agricultura de 

subsistência, da coleta, da caça e da pesca, evidenciando responsabilidade para com a 

natureza. Nas áreas onde não havia a possibilidade de extração da erva-mate, os 

camponeses caboclos vendiam sua força de trabalho para grandes fazendeiros ou para o 

Estado, na condição de agregados ou posseiros (ZARTH, 2009). 

Logo, também as formas de fazer agricultura dos camponeses caboclos eram de resistência 

ao capital. Tais formas foram ao poucos sendo modificadas pelo próprio fluxo do mercado, 

pela inserção de novas demandas de consumo também no campo, pelas modificações 

também no mercado de trabalho assalariado de que participavam. Ao passo que sofreram 

tais modificações fundamentais no uso, posse e propriedade da terra, devido ao interesse 

de produção do capital, modificaram seu modo de vida e de trabalho, incorporando novas 

formas que perduram até hoje. 

São esses aspectos da formação socio histórica sul-rio-grandense, que evidenciam e 
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constituem as diversas ruralidades existentes no RS, como também demarcam demandas 

profissionais para o Serviço Social. Isso, pois, o desenvolvimento do capitalismo no campo, 

traz como consequência o pauperismo dos agricultores, trabalhadores do campo, ampliando 

o quantum de expressões da questão social que lhes atingem. 

 

3. DEMANDAS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

 

É a partir dessa realidade que emergem as demandas profissionais para o Serviço Social, 

visto que essas são resultantes do agravamento das expressões da questão social, que se 

manifestam também no campo. Assim, compreende-se a relação da questão agrária com a 

questão social, sendo elas decorrentes do processo de acumulação capitalista. Dessa 

forma, a questão agrária é uma expressão histórica, cultural e social, da questão social, uma 

vez que, questão social é o conjunto das expressões de desigualdade social e resistência, 

decorrentes da contradição capital e trabalho. (IAMAMOTO, 2007). 

Por conseguinte, ao tomar as expressões da questão social como objeto de trabalho do 

assistente social, assume-se que também os efeitos deletérios da lei geral de acumulação 

capitalista no campo configuram-se como matéria profissional, que adentra os espaços 

sócio ocupacionais, demandando atendimento do profissional, inclusive nas instituições 

tradicionalmente urbanas. 

Assim, assistentes sociais das inúmeras agências do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) atenderão nos equipamentos urbanos demandas oriundas dos segurados 

rurais, por exemplo. Os profissionais dos hospitais, noutro exemplo, também atenderão 

demandas hospitalares e de saúde dos trabalhadores rurais. Estes e outros tantos exemplos 

relativamente fáceis de citar possibilitam perceber que mesmo nos equipamentos sociais 

localizados nos espaços urbanos as requisições profissionais são perpassadas pelas 

demandas de sujeitos de direito que vivem e/ou trabalham no campo. 

Além disso, há que se destacar que existem demandas provenientes do campo que, nas 

últimas décadas, começaram timidamente a ser atendidas em equipamentos localizados nas 

zonas rurais dos municípios, como por exemplo, os Centros de Referência em Assistência 

Social (CRAS) Rural, instalados em alguns poucos municípios do país. 

Há que se considerar, inclusive, que muitos municípios do Brasil tem um perfil bastante rural 

em seu modo de vida, de produção e de trabalho. Geralmente isso ocorre nos municípios de 

pequeno porte, cuja economia é predominantemente agrícola. Nestes municípios a oferta de 

serviços e equipamentos sociais, mesmo no perímetro urbano das cidades, ocorre a partir 
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dos hábitos e cultura do campo. 

Por último e muito importante, as demandas rurais começaram a aparecer a partir da 

inserção de assistentes sociais em políticas públicas específicas de atendimento dos 

trabalhadores e trabalhadores rurais, especialmente de agricultura familiar, tal como ocorre 

nos serviços previstos na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER). Nestes equipamentos, quando inserido na Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) ou mesmo na Assistência Técnica e Extensão Social (ATES), o assistente social 

depara-se diretamente com requisições profissionais oriundas do campesinato. 

Estes e outros tantos exemplos que aqui poderiam ser citados demonstram a existência de 

requisições profissionais e demandas sociais de atendimento que são produzidas pela 

dinâmica agrária e que se colocam no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais. 

São inúmeras as particularidades agrárias que transpassam o trabalho profissional, as quais 

ficam, geralmente, ocultadas nas dinâmicas e processos urbano-industriais. Apesar da 

amplitude e intensidade com que transversalizam o trabalho cotidiano, as especificiadades 

do campo ficam subsumidas diante da predominância dos processos urbanos. Como 

consequência, a própria formação profissional – especialmente em nível de graduação – 

distancia-se destas particularidades, que passam a ser invisibilizadas na formação 

considerada totalizante, de caráter generalista. 

A partir deste indicativo, buscar-se-á no próximo item fazer uma análise inicial do Projeto 

Político Pedagógico (PPC) do Curso de Serviço Social da UFRGS, buscando reconhecer 

como a abordagem das particularidades do campo e o reconhecimento da questão agrária 

são desenvolvidos nos componentes curriculares. 

 

4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

 

Neste sentido, para tentar compreender a formação profissional e os aspectos que tratam da 

questão agrária, recorreu-se ao levantamento dos planos de ensino das disciplinas 

ofertadas no curso de Serviço Social da UFRGS. É preciso destacar que os resultados aqui 

apresentados são preliminares, resultantes dos momentos em que foram avançados no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Foram analisados os planos de ensino das 37 disciplinas obrigatórias e de 43 disciplinas 

eletivas. Também foram analisadas as súmulas de 5 disciplinas eletivas, visto que, não 

havia a disponibilidade dos planos de ensino delas. 
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Verificou-se que duas disciplinas obrigatórias tratam da questão agrária de maneira 

complementar ou optativa. A disciplina de Geografia Humana e Econômica, ofertada pelo 

Departamento de Geografia, versa na súmula a abordagem do conteúdo de geografia 

agrária, no entanto, dentre as referências sobre o tema, constam apenas nas bibliografias 

complementares. Já a disciplina Pesquisa em Serviço Social I, do Departamento de Serviço 

Social, aborda na súmula a questão agrária como um tema opcional de pesquisa. Entende-

se, principalmente considerando a última disciplina, que a abordagem do conteúdo 

encontra-se aberta ao interesse do estudante que, se manifestar interesse pessoal, poderá 

desenvolver a temática a partir das orientações docentes. 

No que tange as disciplinas eletivas, constatou-se que sete disciplinas abordam ‘as 

ruralidades’ em seus conteúdos. Apenas uma delas de forma direita, as demais de maneira 

transversal. A disciplina Formação Sócio Histórica, Questão Agrária e Espaço Rural trata 

das diversas ruralidades presentes na formação social, seus aspectos econômicos e 

políticos, as políticas públicas para o campo e demais assuntos pertinentes ao tema. No 

entanto, ela ainda não foi ofertada aos alunos, uma vez que foi proposta e aprovada no ano 

de 2015 e passou a compor o PPC do curso que foi reformulado em 2014. É interessante 

registrar que este disciplina é ofertada pelo Departamento de Serviço Social e também que 

a oferta, de fato, das disciplinas eletivas depende de disponibilidade de carga horária de 

professor do Departamento, sendo que o quadro docente geralmente está todo ocupado 

com a oferta das disciplinas obrigatórias, o que também sinaliza o baixo número de 

professores para dar conta das demandas do curso. 

Quanto às demais disciplinas eletivas, elas abordam a temática através de bibliografias 

obrigatórias e complementares e conteúdos programáticos transversais ao tema. Constatou-

se que a particularidade da questão agrária mais recorrente nos conteúdos dessas 

disciplinas foram refere-se aos estudos sobre os movimentos sociais rurais. 

De forma geral, no que se refere às disciplinas do atual PPC de Serviço Social da UFRGS, 

percebe-se que, apesar da incidência de conteúdo sobre a temática na formação 

profissional, há um sutil indicativo da invisibilidade do exercício profissional correlato às 

expressões da questão agrária. Isso, pois a abordagem sobre o rural fica em suspenso, já 

que consta insipidamente nos conteúdos obrigatórios; ou seu desenvolvimento depende do 

interesse discente pela temática; ou sua abordagem nas disciplinas eletivas é apenas 

transversal, já que a única disciplina com abordagem direta do tema é prevista, mas ainda 

não foi ofertada. 

Se for considerada a pretensão de uma formação generalista, prevista nas Diretrizes 

Curriculares do Serviço Social brasileiro (ABEPSS, 1996), a abordagem do rural e da 

javascript:popup('sumula.php','','','2016012','27855','600','180');
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questão agrária poderia ser realizada em diversas disciplinas obrigatórias, compreendendo 

que, para assegurar o caráter generalista, é necessária uma análise histórica, dialética e 

totalizante da realidade, o que exige, inclusive, a discussão sobre a temática. Isso decorre, 

por exemplo, do fato que não se consegue compreender a formação sócio histórica 

brasileira sem tratar da questão rural, uma vez que o desenvolvimento da sociedade 

capitalista é intrínseco a temática. Sem a discussão sobre o rural, corre-se o risco de 

fragmentar a realidade, e por consequência, a formação profissional. 

Entende-se, a partir deste quadro, que há um limite na formação profissional nesse curso, 

no que tange a abordagem dessa importante particularidade da realidade sul rio grandense. 

No entanto, isso não é característica única do curso da UFRGS, pois o mesmo já foi 

constatado na região nordeste do país, em análise de PPCs de cursos em universidades 

públicas, onde se verificou realidade semelhante (LUSA, 2012). Conforme aqueles estudos, 

foi constatada a necessidade de atenção em relação a conteúdos de formação sócio 

histórica, bem como a ausência de discussão sobre a questão rural nas disciplinas de 

Serviço Social. 

Em suas respostas, sete das treze entrevistadas – 54% – disseram não ter cursado 
disciplinas com abordagem sobre o rural, o que sugere que as matérias da formação 
profissional podem não estar conseguindo fazer a relação entre o rural e o urbano, 
enquanto espaços indissociáveis na sociedade brasileira (LUSA, 2012, p. 335) 

A partir da análise do PPC do Curso de Serviço Social da UFRGS, confirma-se o que 

também foi observado em cursos da região nordeste, o que indica que é preciso discutir 

como a formação generalista confere fundamentos para reconhecer e discutir as 

particularidades constituintes da realidade nacional e regional. Além disso, é preciso 

aprofundar os estudos e debates sobre como tais particularidades podem transversalizar os 

conteúdos dos componentes curriculares e sobre a abordagem específica do rural e da 

questão agrária nos componentes eletivos dos cursos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desse modo, o rural brasileiro tem ingressado na pauta de debates do Serviço Social de 

forma bastante tímida, mas presente. Mais do que isto, nos estudos e debates sobre 

políticas sociais, bem como nas expressões da questão social tem se evidenciado 

elementos deste rural. 

Seja decorrente do interesse ou da atenção que o próprio sistema capitalista tem sobre o 

rural, o destaque que a dinâmica agrária tem recebido na sociedade resulta em ações do 
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Estado e, por consequência, na visibilidade das requisições que chegam para o Serviço 

Social. 

É preciso, logo, estar atento ao modo como a própria profissão percebe, estuda, investiga, 

aborda e atua sobre as particularidades oriundas do campo. Não há dúvida que as 

requisições profissionais e as demandas sociais estão batendo à porta do Serviço Social. No 

entanto, é preciso refletir sobre como a formação profissional consegue produzir 

previamente durante a graduação respostas que, provavemente, somente aparecerão no 

exercício profissional. 

Por último, é importante dizer que a realidade rural conforma a realidade social e histórica 

brasileira, não podendo ser tratada de forma descolada dos processos sociais e 

profissionais em suas totalidades. Da mesma forma, não pode ser desconsiderada enquanto 

espaço constituinte dos modos de vida e de trabalho dos indivíduos sociais, logo, também 

de suas identidades. Por isso mesmo, entende-se que deveria aparecer de forma 

transversal na abordagem da maioria das matérias básicas que tratam da vida social, da 

formação sócio-histórica do Brasil e da vida profissional do Serviço Social. 
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