POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O CAMPO
MARANHENSE: O CASO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO
TERRITÓRIO RURAL CAMPOS E LAGOS- MA.
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Resumo
Estudar o rural no Brasil, não tem sido uma tarefa fácil para alguns pesquisadores, além dos históricos conflitos
marcantes, o atual momento político brasileiro (tendência) esse disparate entre o campo e a cidade e está
proporcionando perdas irrecuperáveis que foram conquistadas nas últimas décadas. As políticas públicas do
campo brasileiro, nunca estiveram como prioritárias nas pautas dos gestores seja em qualquer que for a
instância de poder, o certo que os dependentes dessa política sempre estiveram mergulhados em conflitos e
lutas para melhoria e sua permanência no campo. A partir da década de 90 do século passado, tinha se outro
caminho para essas políticas como atenta Bacelar (2003, p. 02), “o essencial das políticas públicas estava
voltado para promover o crescimento econômico, acelerando o processo de industrialização, o que era
pretendido pelo Estado brasileiro, sem a transformação das relações de propriedade na sociedade brasileira”.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivos, levantar e entender as ações da Assessoria técnica
direcionadas ao desenvolvimento territorial maranhense que almejam mudanças dispostas
para os trabalhadores rurais, dentro do território da cidadania Campos e Lagos (mapa 01)
– MA. Então, a partir desses objetivos ficam algumas perguntas para investigar nesta
pesquisa. Quais ações o Estado tem realizado e para quem? Será que essas ações estão
chegando a realmente a quem precisa?
Gaston Bachelard (1987) na sua obra intitulada: A Formação do Espírito Científico,
nos chama à atenção para o entendimento do conhecimento científico, ou seja, „‟quando se
procuram as condições psicológicas do progresso da ciência, logo se chega à convicção de
que é frente aos obstáculos que o problema do conhecimento científico deve ser colocado‟‟.
É importante salientar, que não são obstáculos externos como a complexidade e a fugacidade
dos fenômenos, além do sentido de incriminar as fraquezas humanas, mas a busca pelo
conhecer, que vai nos proporcionar conflitos e lentidão em nossas pesquisas. Dessa forma,
teremos que ter maturidade para saber resolver esses problemas de estagnação, e até de
regressão.
1 Mestrando pelo Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Sócio Espacial e Regional - PPDSR da
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Mapa 01: Localização do território Canpos e Lagos.
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Vale ressaltar em Gaston Bachelard (1987), que podemos partir do zero, depois
que detectamos algumas falhas no ato de conhecer o conhecimento científico, mas
devemos tomar cuidado com algumas situações, por exemplo, não podemos eliminar os
conhecimentos já pré-estabelecidos. Destaca também que o real, possibilita-nos ofuscar
o que deveríamos saber na realidade, e que carregamos preconceitos dentro do real e isso
faz com que nosso espírito científico seja velho e para aceder à ciência e rejuvenescer
espiritualmente, e aceitar uma brusca mutação que contradiz o passado.
Boaventura de Sousa realiza uma intensa discussão sobre as Ciências Naturais a
respeito dos seus métodos, o que ele intitula de “o paradigma dominante”, bem como a
crise desse paradigma. Nesse confronto entre as Ciências, o autor propõe e dá a luz a um
novo método, outra forma de pensar, de se fazer ciência, o “paradigma emergente” que é
uma critica a ciência moderna, ao positivismo e aos métodos mecanicistas, trazendo uma
epistemologia com uma perspectiva diferente às Ciências Sociais/naturais.
Boaventura de Sousa traz três pontos centrais nessa discussão: o primeiro é deixar
de fazer distinção entre ciências naturais e ciências sociais, tendo em vista os atuais
debates entre natureza/sociedade ou natureza/cultura, sendo que uma está ligada a outra,
ou seja, os debates entre as
“As relações sociais são inteiramente interligadas às forças produtivas.
Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de
produção, a maneira de ganhar a vida, modificam todas as relações sociais. O
moinho a braço vos dará a sociedade com o suserano; o moinho a vapor, a
sociedade com o capitalismo industrial”. (MARX, Karl. 1976. 222p)

Ciências esbarram nas questões sociais. O segundo ponto é o discurso, o rumo em
que uma dialoga com a outra, tendo como ponto central as ciências sociais. O terceiro
ponto é crucial nas discursões, pois é este que viabiliza os rumos de um novo paradigma
das ciências sociais, do qual emerge um novo método, gerando o desaparecimento das
distinções “hierárquicas entre conhecimento científico e conhecimento vulgar” (Santos,
1987)
Embora compartilhemos da ideia de que não existe um único procedimento
filosófico para interpretação de realidades espaciais, o aporte do materialismo histórico e
dialético nos parece o mais apropriado alicerce teórico-metodológico a ser utilizado no
desenvolvimento da pesquisa, haja vista, nos fornece os aparatos necessários a
compreensão dos paradoxos e contradições.
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Diante dessas considerações, é preciso estabelecer um método de trabalho
científico, e fazer uma abordagem na ciência. Como disse Karl Marx, “Todo começo é
difícil em qualquer ciência”.
Importante destacar também Becker (1928) que fala da representação da
sociedade, ele diz „‟ para ver o que os problemas de diferentes meios têm em comum e
que aspecto têm soluções que funcionam para um tipo de relato quando aplicados a algum
outro tipo”. Essa representação para ele, está em todo o lugar, cada “canto” da sociedade
tem uma representação e também existe inúmeras formatos que pode defini essa
representação.
Para coletas de dados, utilizaremos uma análise mais abrangente, e para
atingirmos o máximo de eficiência, está previsto estudos descritivos, uma vez que esta
permite uma aproximação e envolvimento maior do pesquisador com todos os envolvidos
no estudo, no sentido de compreender o significado das ações destes, e de interpretá-las.
Desta forma, propomos a realização de uma pesquisa em duas etapas ou fases. Na
primeira será feito um levantamento de material que aborde a questão agrária, agricultura
familiar e campesinato, assentamentos rurais (resultados econômicos, organização do
espaço e da produção, trabalho e cooperativismo, luta pela terra, luta na terra etc.), bem
como documentos, publicações e páginas da Internet de instituições ligadas a Reforma
Agrária, participação em eventos científicos, visando tanto na informação de um banco
de dados quanto ao debate, visando à consolidação teórica e metodológica da proposta de
trabalho por ora exposta.
No que se refere à segunda fase, a partir do conteúdo apreendido e do material
levantado na fase anterior, dedicaremos exclusividade a elaboração da dissertação, sem
com isso, deixarmos de adotar um posicionamento crítico reavaliando as concepções
defendidas, envolve a atenção de dados descritivos obtido no contato direto com o
pesquisador e a situação, enfatizando mais o processo do que o produto que se preocupa
em retratar as perspectivas dos participantes.

A QUESTÃO AGRÁRIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E
MARANHÃO
No Brasil, a questão agrária sempre obteve destaque referente ao processo de
desenvolvimento do país, ocorrendo de formas e maneiras distintas. Esse movimento
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social complexo aborda um novo pensar sobre a organização da estrutura fundiária a fim
de oferecer uma distribuição mais justa de terras, realizando sua função social. Em
décadas anteriores, o modelo de desenvolvimento que foi utilizado em nosso país
ocasionou a concentração de terras no ambiente rural, marginalizando a produção em
unidades familiares e o pequeno produtor. Esse fato gerou consequentes fatores que
impossibilitaram o desenvolvimento do meio rural e de sua população.
Diante deste cenário de concentração e exclusão, um movimento em prol da luta
pela terra, ganha força, representando uma forma de resistência ao contexto de injustiças
sociais. Em respota a este movimento, os números de assentamentos rurais foram
aumentando a partir dos anos 90, com ações e políticas públicas não só possibilitando o
acesso à terra, mas também, trazendo a concepção de que é essencial a manutenção e
sobrevivência das famílias no campo. Assim, são criados programas de políticas públicas
que visam viabilizar o desenvolvimento dos assentamentos rurais. Dentre esses,
destacam-se o Programa de Assistência Técnica Social e Ambiental (ATES) que visa
proporcionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos Projetos de
Assentamnetos (P.A’s) . Por sua vez, o Programa de ATES apresenta alguns desafios,
pois, apesar de apresentar grandes avanços, ainda não alcançou o êxito de desejado por
conta da complexidade de seu gerenciamento.

A QUESTÃO AGRÁRIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

As discussões em torno da Questão Agrária e das políticas públicas vem crescendo
muito, nos últimos anos vamos ter uma gama de autores que vem discutindo em
pesquisas, nas universidades, movimentos sociais e até mesmo em alguns setores do
governo, são vários os questionamentos que podemos fazer a respeito desses temas. Nessa
pesquisa vamos verificar algumas contradições das políticas públicas voltadas para
campo brasileiro.
Um dos principais problemas que o governo não consegue cumprir é a chamada
reforma agrária que vem se arrastando por longos anos no cenário nacional, algumas
medidas paliativas foram criadas durante esses anos, tais como, a criação de
Assentamentos Rurais, Políticas Públicas e entre outras, mas, o principal gargalo de
reivindicações dos movimentos sociais é dos sem-terra, mas, que nunca teve uma solução
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definitiva que são a redistribuição de terras para fins da reforma agrária e Assistência das
Políticas Públicas eficientes para os trabalhadores rurais que vivem em conflitos com
fazendeiros, posseiros e madeireiros brigando por uma terra para morar.
O Brasil, perdeu 5 oportunidades de fazer esse tipo de reforma agrária, quando
terminou a escravidão, em 1888. Os Estados Unidos, por exemplo, a fizeram
nessa conjuntura. Depois, perdeu-se a segunda oportunidade na Revolução de
30, quando iniciamos nosso processo de industrialização. Perdemos a terceira
oportunidade durante a crise desse modelo, na década de 60, quando o então
ministro Celso Furtado convenceu o governo Goulart de que a saída seria uma
reforma agrária. A resposta da direita foi um golpe militar. Perdemos a
oportunidade na redemocratização formal em 1985, quando Tancredo havia
convidado o saudoso José Gomes da Silva para fazer o primeiro PNRA (Plano
Nacional de Reforma Agrária). Ele entregou o plano que previa assentar 1,4
milhões de famílias no dia 4 de outubro e caiu em 13 de outubro. A chance que
teríamos de fazer uma reforma agrária clássica seria se o governo Lula
combatesse o modelo neoliberal, articulando forças sociais e políticas do país
para um projeto de desenvolvimento nacional e industrial, com distribuição de
renda e combate à desigualdade. Como o governo Lula manteve uma política
e um modelo econômico que subordina a nossa economia ao capital financeiro
e às grandes empresas transnacionais, a reforma agrária está bloqueada. Só
haverá chance se derrotarmos o neoliberalismo. (STÉDILE,2008 Apud Ramos
Filho, 2012, p.02)

A fim de viabilizar os problemas agrários é criado no Brasil o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de acordo com esse órgão a reforma agrária
é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra, mediante
transformações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social,
desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção.
A pesar do grande avanço em torno do assunto, a luta pela reforma agrária no
campo ainda é uma questão bastante atual. Mattos Júnior (2010), diz que para
compreender a organização do espaço rural brasileiro,
É preciso entender a relação entre a oligarquia agrária e os setores urbanoindustriais, o processo de modernização e a formação dos complexos
agroindustriais que levaram a uma diferenciação no campo, no que diz respeito
ao acesso à terra e aos financiamentos públicos. (p.29)

O preparo do lugar é admirável para que os sujeitos apresentem uma maior
infraestrutura dentro do campo a fim de receber os projetos em torno das políticas de
subsídio social.
O Brasil desde a sua colonização até os dias atuais sofre com os graves problemas
de terra, a colonização dos índios, escravidão dos negros, chegada dos imigrantes e os
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inúmeros conflitos que existem entre latifundiários e camponeses, demonstram os
problemas que o país tem em sua questão agrária.
O primeiro passa para compreender a questão agrária brasileira, e fazer um
antecedente histórico de alguns períodos no Brasil que foram marcantes para esse
processo ocorrer, iniciamos pelas Capitanias Hereditárias que foi um sistema de
administração territorial criado pelo rei de Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema
consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração
para nobres com relações com a Coroa Portuguesa, com o fim das Capitanias foi criado
um novo sistema para divisão das terras. A sesmaria era uma subdivisão da capitania com
o objetivo de que essa terra fosse aproveitada. A ocupação da terra era baseada em um
suporte mercantil lucrativo para atrair os recursos disponíveis, já que a Coroa não possuía
meios de investir na colonização, consumando-se como forma de solucionar as
dificuldades e promover a inserção do Brasil no antigo Sistema Colonial, com seu fim em
1822 o Brasil fica sem nenhuma grande ordem (leis) para suas terras, foi em então, que
em 1850 com a criação das leis da terra o país estabelece que para muitos estudiosos possa
ter sido o primeiro passo para todo esse caos que o país tem na sua questão agrária. A lei
de 1850 dizia que a terra se transformava em uma mercadoria de alto custo, acessível a
uma pequena parte da população brasileira. Com isso, pessoas com condição financeira
inferior como ex-escravos, imigrantes e trabalhadores livres tinham grandes dificuldades
em obter um lote de terras.
Todos esses sistemas de Capitanias Hereditárias, Sesmaria e a Lei de 1850
deixaram marcas profundas na divisão de terra do Brasil. A distribuição desigual das
terras gerou posteriormente os latifúndios, causando uma desigualdade no campo.
Atualmente, muitos não possuem terras, enquanto poucos possuem grandes propriedades
rurais.
Não faz sentido a gênese da alta concentração de terra” ser atribuída às
capitanias hereditárias e às sesmarias, pois a primeira durou apenas 16 anos
(até 1548) e a segunda era somente uma forma de incentivo à ocupação, isenta
de padrões definidos de regulamentação e distribuição de terra. Para o autor, o
sistema de propriedade e uso da terra no Brasil demorou muito tempo para ser
definido (quase 400 anos, a partir da Lei de Terras), e por isso, quando iniciou
já encontrou uma parcela significativa de terras na posse se poucos indivíduos.
(MUELLER, 2006, p.44)

Entender a questão agrária não é uma abordagem fácil para os pesquisadores das
ciências humanas, a amplitude e a complexidade desse tema nos levam a várias leituras
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que consequentemente faz construir diferentes paradigmas e que sempre estarão ligadas
as nossas visões que influenciaram na compreensão do problema. (Fernandes, 2010).
Para Martins, (1994), apud Fernandes (2010). “Na verdade, a questão agrária
engole a todos e a todas e a tudo, quem sabe e quem não sabe, quem vê e quem não vê
quem quer e quem não quer’’, mas, segundo Fernandes (2010), a questão agrária vai ser
compreensível desde que se busque uma análise em sua estrutura, sem fugir de sua
natureza revelando e reconhecendo os seus limites em uma área de possibilidades que
exige uma postura clara nas tomadas de decisões no tratamento da questão agrária.
A questão agrária nasceu da contradição estrutural do capitalismo que produz
simultaneamente a concentração da riqueza e a expansão da pobreza e da
miséria. Essa desigualdade é resultado de um conjunto de fatores políticos e
econômicos. Ela é produzida pela diferenciação econômica dos agricultores,
predominantemente do campesinato, por meio da sujeição da renda da terra ao
capital (MARTINS, 1981 p.175)

Fundamentado nesse ponto de vista FERNANDES (2010) diz,
Nessa diferenciação prevalece à sujeição e a resistência do campesinato à
lógica do capital. Na destruição do campesinato por meio da expropriação,
ocorre simultaneamente a recriação do trabalho familiar através do
arredamento ou da compra de terra e, também; uma pequena parte é
transformada em capitalista pela acumulação de capital, compra de mais terra
e assalariamento. (p.508)

Por meio destas circunstâncias a questão agrária, Segundo Oliveira (1991) gera
continuamente conflitualidade. ‘’ porque é movimento de destruição e recriação de
relações sociais: de territorialização, desterritorialização e reterritorialização do capital e
do campesinato; de monopólio do território camponês pelo capital’’. (p.24-5).
No trabalho feito por Girardi (2008) em sua tese de doutorado junto com o grupo
de pesquisa Nera (Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária) que
resultou no atlas da questão agrária no Brasil, mostra como está a situação do meio rural
brasileiro Mapa 02, essa configuração do cenario agrário brasileiro. Verifica-se ainda que
no estado do Maranhão, temos dois cenários centrais que são a concentração das famílias
assentadas pelos governos através da política de assentamentos rurais e uma grande
concentração da violência contra os trabalhadores rurais.
No Brasil, a questão agrária sempre obteve destaque referente ao processo de
desenvolvimento do país, ocorrendo de formas e maneiras distintas. Esse movimento
social complexo aborda um novo pensar sobre a organização da estrutura fundiária a fim
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oferecer uma distribuição mais justa de terras e realizando sua função social. Em décadas
anteriores, o modelo de desenvolvimento que foi utilizado em nosso país ocasionou a
concentração de terras no ambiente rural, marginalizando a produção em unidades
familiares e o pequeno produtor. Esse fato gerou consequentes fatores que
impossibilitaram o desenvolvimento do meio rural e de sua população.
Nesse sentindo Martins (2004, p. 102) coloca que:
É evidente que há no Brasil uma questão agrária. Mas, uma questão agrária
que parece distanciada das condições históricas de sua solução definitiva,
porque esta sociedade perdeu as poucas oportunidades históricas que teve para
resolvê-la. Temos uma questão agrária administrada, sob controle, em grande
parte porque, mesmo na máxima exacerbação da luta dos que reivindicam a
reforma agrária, ela não se revela comprometedora para o funcionamento dos
diferentes níveis do sistema econômico e do sistema político. Ela tende a
aparecer residualmente como um problema social não referido a uma questão
estrutural.
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Mapa 02: Cenario Agrário brasileiro.

Fonte: Tese de doutorado, Girardi, Eduardo Paulon, 2008.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT V – Políticas públicas e perspectiva de desenvolvimento para o campo
ISSN: 1980-4555

SITUAÇÃO

DAS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DESTINADAS

AO

DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS A PARTIR DA DÉCADA DE
1990
O Estado brasileiro, na década de 1980, dá início às discussões em torno das
Políticas Públicas onde a mesma caracterizou-se, primeiramente, na esfera federal, em
vista a uma centralização decisória e financeira, onde ficou incumbido aos estados e
municípios, enquanto estes permaneciam envolvidos em política específica. No entanto,
o que se observou que mediante aos recursos ficavam a cargo do Governo Federal, que
estava encarregado de fazer o repasse às esferas locais, sendo assim, expostas, apenas as
demandas necessárias para os cidadãos, pois, o que se pretendia na época era que
houvesse uma articulação entre as demais esferas governamentais.
Para HESPANHOL (2010), em meados da década de 1990 e, sobretudo no
decorrer dos anos 2000, o Estado brasileiro introduziu, pelo menos no nível de concepção
e de operacionalização, novos aportes a partir das políticas públicas direcionadas ao
campo brasileiro, destacando-se as implementadas sob a coordenação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA.
Em âmbito nacional, foi a partir do segundo mandato do governo Fernando
Henrique Cardoso que se observou uma reordenação das políticas destinadas ao
desenvolvimento rural, conforme observou Bergamasco (2003):
Os princípios gerais de redução do aparato burocrático, descentralização
administrativa e separação entre formulação e execução das políticas públicas
passaram a nortear as ações federais com relação à reforma agrária.
(BERGAMASCO, 2003, s/n)

Para HESPANHOL (2010, p.125), é em meados dos anos 1990 que as políticas
públicas direcionadas ao meio rural brasileiro têm passado por mudanças, tanto em termos
de concepção, como de normatização e operacionalização. Essas transformações foram
explicitadas pela autora:
Assim, apesar da incorporação, a partir de meados dos anos 1990 e no decorrer
dos anos 2000, de uma perspectiva mais integrada dos espaços rurais e urbanos
por meio do enfoque territorial e do estímulo à participação representativa dos
produtores rurais e de suas formas de organização coletivas, há ainda muitas
dificuldades e resistências (institucionais, sociais, econômicas, culturais etc.)
para estas se efetivarem. (HESPANHOL, 2010, p.131)

Reconhece-se que desde a década de 1990 os assentamentos rurais foram alvos de
programas que contribuíram para a sua dinamização econômica e social, dentre eles,
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ações governamentais e de políticas públicas no qual se destaca programas como
PRONAF, (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) Programas de
Assistência Técnica ATES, Educação no Campo – PRONERA, PROCERA (Programa
de Crédito Especial para Reforma Agrária) e o PDA (Plano de Desenvolvimento do
Assentamento) outros esses programas foram uma forma que o governo criou para tentar
corrigir o passado esquecido do campo e ao mesmo tempo assegurar essas pessoas uma
vida digna e com cidadania no local onde moram.
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que
tem como objetivo atender o pequeno agricultor familiar, que busca o fortalecimento de
suas atividades agropecuárias ou não, mas que de qualquer forma se relacionam ao
homem do campo, que são os serviços relacionados com turismo rural, produção
artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de serviços no meio rural, compatíveis
com a natureza da exploração rural e com o melhor emprego da mão de obra familiar,
desenvolvidas no campo e assim gerar aumento na renda.
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) foi criado
com o intuito de diminuir o quadro de analfabetismo dos trabalhadores rurais e dos
assentados, levando Educação Básica (ensino fundamental e médio) para jovens e
adultos, com o objetivo de capacitá- los dando-lhes oportunidade de cursos técnicos, e
formação em ensino superior com uma maior especialização.
O Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) é elaborado após um
estudo do espaço a ser implantando, nele é feito o levantamento de dados das condições
climáticas, do solo, da vegetação e aptidão agrícola, levando em consideração a história
de vida das pessoas que moram naquela área e seus interesses, ou seja, a realidade do
assentamento, o que possibilita a tomada de decisão que definirá qual dos programas será
executado.
O Programa de Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES) tem como objetivo
dar assistência técnica, social e ambiental as famílias assentadas pelos Projetos de
Assentamentos da Reforma Agrária reconhecidos pelo INCRA (Instituto de Colonização
na Reforma Agrária). A função do programa é manter o assentamento bem estruturado,
com segurança alimentar garantida, desenvolver de forma sustentável e agregar o valor
tradicional ao conhecimento científico dos técnicos. Esse programa é realizado através de
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parcerias com Instituições Privadas, Públicas e Organizações não Governamentais
(MANUAL ATES, 2008).
O PROCERA foi criado em 1985 junto com o I Plano Nacional da Reforma
Agrária (I PNRA), com o objetivo de oferecer recursos financeiros aos assentamentos de
reforma agrária e, segundo Rezende (1999), “aumentar a produção e a produtividade
agrícolas dos assentados da reforma agrária, com sua plena inserção no mercado, e, assim,
permitir a sua “emancipação”, ou seja, independência da tutela do governo, com titulação
definitiva” (p.6).
A partir do surgimento das políticas públicas no território nacional, observou-se
que aconteciam de forma simultânea no contexto internacional, modelo esse que trouxe
mudanças significativas para o Brasil, sendo elas provenientes das pressões exercidas
pelas instituições multilaterais na época, o que levou ao reconhecimento por parte do
Estado dinamizando assim, uma nova reavaliação das práticas instrumentais exercidas
pelos órgãos governamentais.
No entanto, nem sempre foi assim, em derteminados períodos segundo Farah
(2001)

as

políticas

públicas

ofertadas

por

um

Estado

englobam,

desta

maneira, interesses da sociedade civil e do mercado, apesar disso, essa incorporação era
excludente e seletiva, beneficiando somente alguns setores dos trabalhadores e na maioria
das vezes interesses de segmentos dos capitais nacional e internacional.
O exemplo disso é no territorio de estudo, campos e lagos no Estado do Maranhão
figura 01. Algumas políticas públicas voltadas para agricultura familiar refletem o que
país retardou ao longos dos anos e observa-se na atualidade que não mudou as práticas
ao se tratar de determinadas políticas para o campo.
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Figura 01: Políticas Públicas no Território Campos e Lagos

O que chama a atenção é o não acesso ao PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos) pelos municipios e do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)
que neste caso somente, o município de Olinda Nova do Maranhão e São João Batista
tiveram acesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão agrária brasileira criou complexas curvas e em alguns estados. A opção
do Estado por um modelo de desenvolvimento rural em detrimento de outro, resulta em
situações conflituosas. A realização de uma classe é consequência de uma relação de
poder vitoriosa de uma classe sobre outra.
O Maranhão, estado com a população mais rural do país é também o que registra
os maiores números de conflitos por terra no Brasil. As áreas de expansão do agronegócio
no estado são as que possuem os maiores focos de conflitos por terra, o que relaciona os
conflitos ao capital.
O Estado como instituição maior, deve mediar essas situações, mas acaba
alimentando-as por eleger um modelo de desenvolvimento que pregue pela
reprimarização econômica. A longo prazo a solução dos conflitos por terra ameniza a
conflitualidade, o Estado exerce papel relevante na intervenção dos desencontros nas
relações de poder.
A mediação de conflitos deve levar em conta os povos e comunidades, que devem
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ter seus direitos formalmente reconhecidos. A proteção às pessoas que sofrem violência,
intimidação e ameaças deve ser assegurado. O combate a corrupção e ilegalidades dos
órgãos oficiais relacionados à terra. As múltiplas formas de violência no campo devem
ser investigadas, de modo que sejam julgados idealizadores e executores.
Portanto, esses procedimentos adotados na pesquisa, possibilitaram uma eficiente
do ponto de vista científico, a escolha do método marxista deixa claro o papel
fundamental desta análise, sendo que ela procura sair do imediatismo para uma concepção
mediada da realidade, procurando uma apreensão do “real” que vai do simples ao
complexo, da parte ao todo, singular ao universal, do abstrato ao concreto e da aparência
à essência das coisas.
O Território rural brasileiro é compreendido por conflitos e tensões, haja vista que
por este processo de domínio e apropriação que ao longo dos anos levaram as
questões fundiárias. Desta forma, o governo aos poucos é pressionado a tomar atitudes
que solucionem, ou minimizem os conflitos por posse de terras, pois gradativamente as
ligas e organizações dos trabalhadores rurais tomam proporções a níveis Nacionais. Com
o fim do regime militar e a crise da “modernização conservadora” da agricultura, o debate
da Reforma Agrária é retomado no Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), apresentado com a chegada da Nova República, em 1985 (DELGADO, 2005).
A partir daí, vão surgindo as políticas de Reforma Agrária, com o intuito de redistribuir
o morador e trabalhador rural no campo. No Brasil, de um modo geral, a distribuição das
terras para o pequeno trabalhador rural não solucionou os conflitos de imediato, pois
muitas áreas de terra entregues, não têm condições básicas para se plantar, e outra não
existe uma infraestrutura produtiva. Não basta simplesmente entregar a terra na mão do
agricultor, é importante dar as condições necessárias para o camponês produzir. As
políticas públicas no Brasil vêm ganhando um avanço muito grande nos últimos anos,
e está norteando o espaço agrário brasileiro. O Território Campos e Lagos também
está em processo de crescimento em relação às

a l g u m a s políticas públicas

desenvolvidas em seu território.
A assessoria técnica desenvolvida dentro do território foi identificada, mas é
preciso entender como aconteceu seu processo de articulação e sua aplicabilidade dentro
do mesmo. Foram encontrados vários contrapontos dessa política no território, primeiro
é uma política que teve seu êxito em alguns assentamentos, e no outro nem o começo,
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foram realizadas capacitações, projetos e o acompanhamento para liberação do mesmo,
mas alguns problemas como a falta de técnicos e a descontinuidade do programa foi
observado pelos assentados dentro dos Assentamentos do território Campos e Lagos.
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