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A CENTRALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ENTRATÉGIAS DE 

DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DA POBREZA NO CAMPO 

 

Graziela Martins Nunes1 
 
 

RESUMO 
 
Trata das tendências dominantes nas políticas públicas 
voltadas ao campo no Brasil no bojo das estratégias de 
controle da pobreza, face à expansão do capital através do 
modelo de desenvolvimento centrado no agronegócio. Nesta 
estratégia tem-se a priorização da política da intervenção sobre 
a pobreza que se expressa na centralização da política de 
assistência social. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Pobreza. Controle Social e 
Assistência Social. 
 
ABSTRACT 
 
It deals with the dominant trends in public policies aimed at field 
in Brazil in the midst of poverty control strategies, given the 
expansion of capital through the development centered on 
agribusiness model. This strategy has been to prioritize 
intervention policy on poverty that is expressed in the 
centralization of social welfare policy. 
 
Keywords: Development. Poverty. Social Control and Social 
Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como referência histórica o processo de redimensionamento das 

políticas públicas articulado no âmbito da reestruturação capitalista, em resposta à crise 

estrutural do capital emergente na década de 1970. O enfrentamento à crise tem se 

referenciado no projeto neoliberal e em suas variantes ideológicas que direcionam a 

refuncionalização do Estado, com efeitos particulares sobre as nações que estão na 

periferia do sistema capitalista. Estes países foram fortemente impactados pelas exigências 

de ajustes estruturais, centrados na liberalização dos mercados, privatizações e 

estabilização fiscal. A ortodoxia adotada não vinha oferecendo respostas políticas 

adequadas para administração dos conflitos e para a governabilidade do capital, o que levou 

a reformas no interior da própria ideologia neoliberal, com vistas ao fortalecimento de sua 

hegemonia. 

No Brasil, a dinâmica de crise e reestruturação capitalista se dá no contexto de 

retomado do desenvolvimento nacional, entre o final do século XX e início do século XXI, 

sob a hegemonia do novo-desenvolvimentismo.  Sintetizou-se, assim, uma estratégia de 

desenvolvimento periférico em torno das expectativas de crescimento econômico e 

“desenvolvimento social” a partir da industrialização nacional e do agronegócio. Neste 

sentido, a produção agrícola capitalista tem centralidade  e avança sobre o campesinato, 

aprofundando traços históricos da questão agrária, a desigualdade e a pobreza. Ao 

expropriar camponeses, o capital dispensa contingentes de trabalho humano e estabelece 

novos mecanismos de diferenciação e submissão do trabalho, ao passo em que atualiza e 

intensifica os conflitos sociais. 

Neste sentido, são acionadas pelo Estado brasileiro estratégias que se colocam 

na condição de “enfrentamento” da pobreza, mas operam o seu controle, na medida em que 

mistificam suas causas, focalizam o atendimento e amortece os conflitos, sem afetar a 

acumulação capitalista. Identificam-se como estratégia de controle social, pela mediação 

das políticas públicas, a centralização de políticas de caráter assistencial, aliada à retração e 

redimensionamento das políticas direcionadas ao trabalho camponês. Trata-se, assim, de 

uma estratégia de alívio à pobreza, para operar a governabilidade do capital em um contexto 

de expropriação, superexploração e precarização do trabalho. Tais elementos compõem o 

projeto de hegemonia do atual modelo de desenvolvimento capitalista, que articulam 

arranjos intra e inter-classista, com vistas à garantia da direção político, moral e cultural 

sobre o conjunto da sociedade. (MOTA, 2012) 

Neste cenário a Política de assistência social passa a destacar-se enquanto 

estratégia fundamental de controle da pobreza. Ela ganha, então, o caráter de resposta 
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generalizada à questão social, a despeito das particularidades nas determinações dos 

quadros de desigualdade social e pobreza no campo e na cidade. Em paralelo a isso, a 

estratégia estatal de gestão da pobreza, promove a focalização das políticas de trabalho 

rural, que passam a atender segmentos restritos do campesinato, em que se destaca um 

processo de precarização e esvaziamento da política de reforma agrária.  

 

2 A ATUALIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE “ENFRENTAMENTO” DA POBREZA NO 

CONTEXTO DO NOVO DESENVOLVIMENTISMO 

 

No Brasil, o modelo de desenvolvimento econômico hegemônico entre os anos 

1960/1970, reorienta-se a partir do projeto neoliberal. Tal movimento pode ser percebido a 

partir dos anos 1990, entretanto, as reorientações mais profundas no sentido do novo-

desenvolvimentismo podem ser percebidas nos anos 2000, particularmente sob a gestão do 

Partido dos Trabalhadores no governo federal. Tais transformações são no Brasil e em 

alguns países da América Latina, empreendidas por governos gerenciados por forças 

políticas provenientes da esquerda, que se afirmam críticos do neoliberalismo ortodoxo. 

(LEHER, 2012) 

No âmbito do novo-desenvolvimentismo, articulam-se ideologias fundamentais 

para a sustentação deste projeto. Neste sentido, tem hegemonia o social-liberalismo, 

enquanto ideologia reformadora do conservadorismo neoliberal. Esta ideologia vincula-se a 

um projeto de alterações na base econômica e nas superestruturas político-ideológicas que 

sustentam uma determinada concepção de desenvolvimento. Este projeto, debatido e 

estimulado por organizações multilaterais como a ONU e o Banco Mundial, reorienta as 

políticas econômicas e sociais, com vistas à construção de um consenso em torno da 

direção política burguesa. Aliam-se, desta forma, estratégias de financeirização da 

economia, de crescimento econômico e reformas sociais de efeito redistributivos e sem 

interferência na dinâmica de acumulação capitalista, tudo mediado pela intervenção do 

Estado (MOTA, 2012). 

O novo ciclo de reprodução do capital para os países na periferia do sistema 

capitalista, tem como referência o novo-desenvolvimentismo enquanto ideologia do bloco de 

poder dominante no Brasil nas duas últimas décadas. Configura-se, assim, uma totalidade 

social na dialética entre uma dada estrutura voltada ao desenvolvimento de uma economia 

periférica, com as contradições entre forças produtivas e relações de produção, e uma 

superestrutura, na qual se situa uma produção ideológica central ao processo de 

reordenamento social na contemporaneidade.  
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Com estas referências, buscou-se compreender como se reproduzem as 

manifestações da questão agrária no âmbito dessa totalidade. Na esteira da reconfiguração 

da questão social, fundada na relação capital trabalho e nas lutas de classes, a questão 

agrária, constituída a partir das contradições entre capital trabalho no campo, também sofre 

tais inflexões. Esta é compreendia enquanto: 

 

O agronegócio é a principal expressão da territorialização do capital no campo, 

sendo também eixo privilegiado desta estratégia de desenvolvimento. Através dele tem-se a 

expansão do capital sobre a agricultura camponesa e sobre seu projeto político, 

aprofundando marcas tradicionais da questão agrária. 

 

3 A INSERÇÃO DO CAMPO MARANHENSE NA ROTA DO AGRONEGÓCIO DA SOJA E 

O APROFUNDAMENTO DA POBREZA  

 

A construção de um espaço camponês foi marcada pela precariedade estrutural 

e estes segmentos sociais, colocados à margem das políticas públicas, as quais priorizam 

uma agricultura de base capitalizada. Assim, a situação de pobreza constitui-se em 

expressão marcante da questão agrária no Maranhão. A manutenção da agricultura 

camponesa nessa condição de baixos investimentos, favoreceu as condições para o 

funcionamento de um modelo explorador do trabalho no campo, submetido aos interesses 

de desenvolvimento e modernização local.  

O Maranhão é inserido nessa dinâmica de “modernizadora” no bojo do projeto de 

homogeneização econômica2 do espaço nacional, vinculado à necessidade de expansão do 

mercado interno (OLIVEIRA, 1981). Conforme LOPES, ABREU et al (2008: 05), tem-se aí 

um processo de transformações contemporâneas no Maranhão que se dará a partir de dois 

vetores centrais: o polo industrial, que abarca empresas transnacionais e estatais, como o 

Centro de Lançamento de Alcântara, e o agronegócio, que se instalará inicialmente no Sul 

do estado, mas que avança na década de 1990 para regiões de semi-árido, com destaque à 

parte leste do estado.  

A expansão do agronegócio no Maranhão expressa uma tendência de 

reafirmação do papel da agricultura de exportação no âmbito do projeto novo-

desenvolvimentista. Esse movimento inicia-se nos anos 1980, com a crise da estratégia que 

vinha sendo adotada e pelo endividamento, demandando saldos comerciais crescentes, 

                                                           
2Conforme Francisco de Oliveira (1981, p. 27), a busca de uma maior homogeneidade social e 

espacial exprime uma necessidade do próprio capital de reproduzir-se em escala nacional. 
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gerados pela agricultura capitalista. Esse setor passa a contar com maiores incentivos 

estatais, que o dotam de expressiva produtividade e que acomodam a tradicional estrutura 

fundiária, reproduzindo a estratégia de crescimento sem a realização de reformas.  

Dados de 2011 indicavam que as exportações do agronegócio brasileiro 

registraram um crescimento de 270% nos últimos dez anos, sendo que a média de aumento 

das exportações foi de 14% a cada ano3. E, em janeiro de 2013, as exportações atingiram 

uma safra recorde, com o aumento de 14,7% em relação ao mesmo mês de 20124. Para o 

complexo da soja a participação nas exportações mundiais é a mais significativa. No 

superávit de US$ 83,91 bilhões da safra de 2012/2013, o complexo da soja foi responsável 

por 47% das exportações5. Tal produtividade tem origem na política de modernização 

adotada nos anos 1970, que privilegiou a ocupação do cerrado pela soja. E, a com a política 

neoliberal dos 1990, esse espaço econômico dominado por grandes empreendimentos 

capitalista articulado ao mercado internacional se amplia consideravelmente. 

O Maranhão é identificado nas projeções nacionais com área de expansão da 

soja, junto com os estados do Piauí e da Bahia, com perspectiva de superação do atual 

maior produtor, o estado do Mato Grosso6. A infraestrutura do Porto do Itaqui, bem como os 

incentivos governamentais tem favorecido essa expansão neste estado.  

Entretanto o desenvolvimento nesses moldes articula, ao mesmo tempo, 

acumulação e empobrecimento, ao passo em que agrava as desigualdades, o latifúndio e os 

problemas ambientais. Assim, tais empreendimentos foram responsáveis pela expropriação 

de muitos camponeses que se encontravam nas áreas de interesse do capital. Aqueles que 

não foram retirados também sofreram impactos, na medida em que passaram a vivenciar 

limitações em suas estratégias de produção e sobrevivência, que incluíam os 

deslocamentos espaciais e o acesso a recursos naturais, como rios, lagos, chapadas, matas 

e florestas, agora apropriados pelo agronegócio. 

Desta maneira, o agronegócio da soja atualiza aspectos tradicionais do processo 

de formação econômica e social do estado, marcado pela concentração fundiária e pela 

produção de itens agrícolas primários destinados à exportação. As monoculturas, 

tradicionais ou modernas, produzem conseqüências similares: extensão da grande 

propriedade; expulsão da população tradicional e geração reduzida de empregos; adoção de 

um modelo tecnológico com impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde; 

esvaziamento econômico dos pequenos municípios e criação de aglomerações suburbanas 

                                                           
3 Entrevista do Ministro da Agricultura Wagner Rossi em 12/01/2011. Disponível em: 
www.exame.abril.com.br 
4 Disponível em: www.revistagloborural.globo.com 
5 Disponível em: www.exameabril.com.br 
6 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Brasil projeções do 
agronegócio 2011/2012 a 2021/2022 
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que não oferecem serviços nem trabalho; perpetuação de oligarquias locais; 

aprofundamento de um modelo de desenvolvimento a serviço do capitalismo central; 

aprofundamento da subordinação do Brasil aos interesses dos países dominantes. 

 

4 A GESTÃO DA POBREZA NO CAMPO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

No Brasil, o redimensionamento da política de assistência social dá-se no 

contexto da redefinição neoliberal sobre as conquistas sociais incorporadas à Constituição 

Federal de 1988. Em meio à reestruturação do sistema de controle social, esta política é 

posta em condição de centralidade em relação àquelas referenciadas no trabalho. Dessa 

forma, a pobreza é eleita como o foco principal da intervenção estatal no âmbito da questão 

social e o instrumento prioritário para seu "enfrentamento" é a política de assistência social. 

Esta opção política tem efeitos decisivos sobre as condições de luta da classe trabalhadora 

e tem se colocado enquanto contradição histórica no tocante às demandas do trabalho e a 

resposta do capital. 

Para além de uma mera “priorização” na agenda pública, o novo caráter definido 

para esta política está associado a um conjunto de transformações por meio das quais o 

Estado passa a operar no âmbito das políticas públicas. Assim, a  precarização das políticas 

e a desregulamentação de direitos são obscurecidas por um discurso que aponta as 

estratégias de focalização e, portanto negação da universalidade no acesso. Neste 

movimento, o Estado brasileiro, particularmente o executivo federal, realizou um processo 

de organização e modernização da política de assistência sócia. E, sob o argumento 

ideológico da máxima eficácia da intervenção pública defende a focalização dos serviços 

sobre os “mais pobres”, atualizando um padrão conservador da assistência social, mas 

também impondo esse critério para outras políticas públicas.  

Assim, a pobreza precisa ser controlada e administrada por mecanismos 

modernos, conciliando elementos tradicionais e modernos, mas que lhe e garantem 

atributos técnico-organizacionais de política pública. Neste contexto, a assistência social é 

submetida a um processo de reordenamento institucional, referenciado na Lei Orgânica de 

Assistência Social (nº 8.742, 1993) e no Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS, 

2004), os quais se constituem em marcos legais do novo ordenamento desta política, 

organizando sua estrutura e funcionamento em todo o território nacional. 

Embora se tenha a modernização no meio de acesso a serviços, na forma dos 

benefícios e na ampliação dos usuários com programas massificados, a estratégia da 

assistência social constitui-se através de mínimos sociais, voltada a situações extremas. 

Tais mudanças promovem uma “desuniversalização”, focalização e transitoriedade dos 
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serviços sociais, mantendo a seletividade por renda. (MONTANÕ, 2003, p. 274). É neste 

contexto das novas ferramentas de gestão e intervenção sobre a pobreza que se destacam 

os programas de transferência monetária no Brasil.  

SILVA (2010) destaca o ano de 2001 como início da fase de proliferação desses 

programas em escala nacional. Esse processo teve início no âmbito federal, particularmente 

no legislativo, com a aprovação na Câmara dos Deputados do Programa de Garantia de 

Renda Mínima para Crianças na Escola (criado em 1997, regulamentado em 1998, 

implementado em 1999 e substituído pelo Bolsa Escola em 2001); do Benefício de 

Prestação Continuada e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), todos com 

enfoque na família e transferência monetária. Em 2001 os programas proliferam-se em nível 

federal, destacando-se a criação dos Programas Bolsa Alimentação, Agente Jovem e Auxílio 

Gás. Mas, a referência desses os programas no Brasil, constitui-se com o governo Lula, que 

unificou todas essas inciativas e massificou essa estratégia através do Programa Bolsa 

Família. 

O Programa Bolsa Família foi instituído pela medida provisória 132, de 20 de 

outubro de 2003 e, posteriormente pela lei 10.836, sancionada em 09 de janeiro de 2004 e 

pelo decreto 5.209, de 17 de outubro de 2004. Na história dos programas de transferência 

de renda do Brasil, o Programa Bolsa Família destaca-se em termos de alcance, duração e 

recursos mobilizados. Em 2009, o Programa Bolsa Família representou 93% do orçamento 

do Ministério de Desenvolvimento Social em 20097. Dentre os benefícios vinculados à 

política de assistência social, o Programa Bolsa Família é aquele que atende o maior 

número de usuários. 

A centralidade desse programa evidencia-se quando comparamos seus 

resultados com aqueles produzidos por outras políticas públicas e pela própria dinâmica da 

economia, conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

                                                           

7 INESC.Orçamento Público, Direitos e Desigualdades: um olhar sobre a proposta orçamentária para 2009. 

Disponível em http://www.inesc.org.br/biblioteca/textos/orcamento-publico-direitos-e-desigualdades-um-olhar-

sobre-a-proposta-orcamentaria-para-2009 
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Tabela 1 - Relação Bolsa Família x Novos Empregos 
 

Foram 871.291 bolsas e 182.131 novos postos de trabalho gerados no 

Maranhão entre os anos de 2003 a 2013, gerando uma proporção de 4,8 bolsas para cada 

um emprego8. Observam-se, assim, as estratégias de um modelo de desenvolvimento que, 

longe de “incluir” pela própria dinâmica produtiva, o faz de maneira extremamente periférica, 

pela via do amortecimento de suas contradições e do controle social. Desta forma, os 

programas de transferência monetária constituem-se em instrumento prioritário na busca do 

consentimento da classe trabalhadora, passando, necessariamente pelo crescimento do 

poder de consumo. Tal estratégia dissemina a ideologia de que a capacidade de compra 

equaliza as pessoas e cria a ilusão da igualdade. Desta forma, todos se reconheceriam 

socialmente como consumidores, embora as condições de acesso aos direitos sejam 

extremamente desiguais (MOTA, 2008).  

Com tais estratégias, são viabilizadas condições mínimas de reprodução 

material capazes de alcançar todos os municípios, sem, contudo, articular uma estrutura 

consistente voltada ao enfrentamento desse quadro. E, embora o Programa Bolsa Família 

não tenha sido formulado em função da população rural, esta vem configurando-se na 

política de alcance massivo nessas áreas, onde estariam aqueles considerados mais 

pobres, conforme o critério da renda. Tem sido utilizado como uma importante ação de 

enfrentamento às expressões da questão agrária, a partir da implantação do Sistema Único 

de Assistência Social nos municípios. E, além da descentralização, a estratégia da 

territorialização também tem sido um importante instrumento no processo de interiorização 

dessa política, na medida em que fornece elementos para a organização e disponibilização 

dos serviços entre os municípios e dentro deles.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

                                                           
8 Fontes: CAGED/TEM (2014) e IBGE (2014) 
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No contexto do projeto contemporâneo de desenvolvimento capitalista brasileiro 

e controle social, operam-se por meio das políticas públicas estratégias com forte conteúdo 

ideológico. Tem-se, neste sentido, um processo de processo de “desistorização da 

pobreza”, tratada como um fenômeno que pode ser gerido através de políticas 

compensatórias, atendendo a necessidades imediatas das classes trabalhadoras, sem 

romper com as exigências das classes proprietárias (MOTA, 2012: 37). Sob essa ideologia, 

o pauperismo não decorreria da dinâmica de acumulação capitalista e da inserção 

subordinada do Brasil no mercado mundial, mas das falhas de mercado e da não dotação 

de certos “ativos” por parte dos pobres. A solução passaria por expedientes de natureza 

burocrática e administrativa. 

A sustentação da hegemonia deste projeto passa pela academia e pelo aparato 

burocrático do Estado, onde predomina, entre outras teses, a da desnecessidade da reforma 

agrária, desfigurando uma das principais bandeiras de luta do campesinato. Assim, o 

redimensionamento das políticas públicas voltadas ao campo tem sustentação ideológica no 

mito de que a agricultura alcançou sua transformação produtiva definitiva com 

agroindustrialização. Alguns intelectuais defendem o enfrentamento da questão agrária por 

meio de ações de regularização fundiária, incentivo à absorção urbana e, principalmente, a 

presença de políticas sociais no campo, que funcionariam como políticas de compensação 

aos segmentos pauperizados. 

Com o processo de reordenamento político, ideológico e técnico das políticas 

públicas, tanto aquelas centradas na assistência quanto no trabalho, passam a ter algumas 

referências comuns. Uma delas é a influência da teoria do capital humano, a qual dissemina 

um novo ideário para o trabalho, para a educação e para os próprios indivíduos. A ênfase é 

dada na capacidade e na competência que cada um deve adquirir para alcançar melhores 

condições de disputa no mercado de trabalho. Articula-se, assim, um arsenal ideológico, 

mobilizador da solidariedade, cooperação e empreendorismo. Trata-se, portanto, de auto-

responsabilizar os sujeitos por sua inserção em processos de desenvolvimento e superação 

da pobreza, a partir de garantias mínimas, prestadas de forma focalizadas e de serviços 

precarizados. Enquanto isso, permanecem inalteradas as estruturas geradoras de 

desigualdades sociais e pobreza. 
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