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RESUMO 
 
Neste artigo são apresentadas reflexões sobre as 
determinações da pobreza rural no Brasil e Maranhão. 
Expõe-se a caracterização das políticas públicas de 
enfrentamento à pobreza rural no Maranhão, 
problematizando-se as concepções de pobreza que 
norteiam tais intervenções. Discute-se a necessidade da 
construção de uma efetiva agenda de políticas públicas 
direcionadas ao enfrentamento da pobreza rural, que em 
suas propostas, leve em consideração as características da 
formação social e econômica do Estado do Maranhão. 
Conclui-se que a construção de uma agenda capaz de 
agregar as concepções sobre pobreza numa perspectiva 
para além da renda se constitui num grande desafio. 
 
Palavras-chave: Pobreza rural. Agenda de políticas 
públicas. Maranhão.  
 
ABSTRACT 
 
In this article are presented reflections on the determinations 
of rural poverty in Brazil and Maranhão. Exposes the 
characterization of public policies for combating rural poverty 
in Maranhão, questioning is the poverty of concepts that 
guide such interventions. It discusses the need to develop an 
effective agenda of public policies directed to facing rural 
poverty, which in their proposals, take into account the 
characteristics of the social and economic formation of the 
state of Maranhão. It is concluded that the construction of an 
agenda put together the conceptions of poverty in 
perspective beyond the income constitutes a major 
challenge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata de uma temática que nos últimos anos vem ocupando 

com muita frequência a agenda governamental no Brasil com repercussões nos estados 

como o Maranhão: a persistência da pobreza rural e a configuração de formas 

institucionais destinadas ao seu enfrentamento.  

A pobreza é um fenômeno persistente na história da humanidade, mesmo nas 

sociedades mais avançadas, inclusive em conjunturas econômicas favoráveis, o que 

permite afirmar-se tratar-se de uma dimensão intrínseca das formações sociais baseadas 

no modo de produção capitalista, cujo fundamento maior é a separação dos 

trabalhadores dos meios de produção e a exploração destes na busca da mais-valia, 

sustentadora das sociedades capitalistas, sendo, portanto, a pobreza uma dimensão 

estrutural dessas sociedades (SILVA, 2009, p.9). 

No Brasil, a pobreza aprofundou-se como consequência de um 

desenvolvimento concentrador da riqueza socialmente produzida e dos espaços 

territoriais representados pelos grandes latifúndios no meio rural e pela especulação 

imobiliária no meio urbano, cujas raízes são encontradas na formação sócio-histórica e 

econômica da sociedade brasileira.  

A partir dos anos de 1990, segundo Araujo et al (2011, p.02), em 

consequência da reestruturação produtiva e tecnológica em curso no país, ganham 

destaque novas expressões da pobreza que estão intimamente associadas ao 

desemprego, à desorganização e violência urbana, à insegurança pessoal e à 

deterioração de alguns serviços públicos. Estas novas expressões associadas à “velha 

pobreza” passam a se constituir em objeto de interesse público e fazer parte da agenda 

governamental. 

Nesse sentido, não resta dúvida que a inserção da pobreza na pauta da 

agenda pública brasileira representa um grande avanço e o reconhecimento, embora 

tardio, de uma questão crucial no cenário nacional. É nesse momento, também, que os 

organismos formuladores de políticas de enfrentamento à pobreza passam a perceber de 

forma diferenciada as expressões da pobreza no meio rural.  

Contudo, Araújo et al (2011, p. 02) lembram que a questão central, é qual a 

dimensão que este problema ganha na cena pública e na agenda governamental, pois, é 

daí que decorre a natureza e o significado dos programas e estratégias destinadas ao 

seu  enfrentamento. 



 

 

                  

É nesse sentido que, recentemente, observa-se no cenário nacional o 

surgimento de várias políticas destinadas ao enfrentamento deste fenômeno, sobretudo, 

os programas de transferência de renda que funcionam como carros chefes no 

enfrentamento da pobreza tanto no meio urbano quanto no rural, que direcionam a 

aplicação de recursos na área social via fortalecimento de políticas de focalização, 

tornando-se mero sustentáculo das desigualdades e pobreza intrínsecas ao 

desenvolvimento do modelo capitalista. 

Em relação às políticas voltadas para enfrentamento da pobreza rural, 

destaca-se nesse artigo, a necessidade da construção de uma agenda governamental de 

políticas públicas direcionadas a enfrentar tal fenômeno que leve em consideração as 

características sócio-históricas e econômicas do meio rural brasileiro e maranhense, 

historicamente marcados por uma acirrada disputa de terras, pela expropriação do 

pequeno agricultor familiar, pela negação dos serviços coletivos básicos, e que no 

período recente, se encontram tomados por empreendimentos gigantescos do 

agronegócio.  

 

2. POBREZA E A POBREZA RURAL: fundamentos conceituais e elementos históricos  

 

 A sociedade brasileira apresenta muitas características, uma das mais 

marcantes é o contraste dos seus indicadores sociais e econômicos que fazem do Brasil 

um dos países mais desiguais do mundo.  Na última década, sobretudo, é notória a 

elevação substancial dos níveis de desigualdade e pobreza, tanto nas áreas urbanas 

como nas áreas rurais do país.  

A pobreza é frequentemente compreendida pelos estudiosos da temática 

como um fenômeno complexo, de significados multivariados para pessoas, instituições ou 

países, que pode ser identificada através de indicadores de renda, saúde, habitação, 

educação, entre outros. Assim, a pobreza pode ser entendida como uma situação de 

carência de condições para satisfazer as necessidades básicas, capazes de permitir ao 

indivíduo ou a sua família recursos para supri-las (SCHNEIDER; FIALHO, 2000).  

Dessa forma, buscando-se estabelecer critérios de aferição que permitam 

estipular a amplitude das necessidades básicas, muitos estudiosos passaram a utilizar a 

ausência de renda como principal componente definidor da pobreza. Tal premissa deve-

se ao fato de que em uma sociedade capitalista, a satisfação das necessidades 

individuais passa essencialmente, pelo acesso aos recursos monetários, que permitem o 

uso ou consumo de qualquer mercadoria a partir de seu pagamento. Nesse contexto, o 



 

 

                  

acesso à renda constitui-se em fator decisivo que garante ao indivíduo bens e serviços e, 

com isso, faculta-lhe a sua reprodução social.  

Contudo, Araújo et al. (2011), afirmam, que essa perspectiva provoca um 

deslocamento do problema e suas mediações e determinações estruturais para as suas 

expressões mais visíveis, no caso, a necessidade ou a carência, e mesmo, a 

incapacidade dos indivíduos em não conseguir prover suas necessidades.     

De fato, essa visão reducionista, não permite observar que a pobreza não se 

trata simplesmente de um estado de existência, esta é definida pela forma como se dão 

as relações entre os grupos sociais, e pelo poder que determinado grupo tem de 

apoderar-se dos bens e produtos socialmente produzidos. Assim, concorda-se com o 

conceito de pobreza utilizado por Araújo (2007), que a define como uma manifestação da 

questão social, composta por múltiplas dimensões para além da renda e que se 

consubstancia mediante uma condição de destituição e privação historicamente 

determinada e reproduzida por relações sociais, econômicas, políticas, ideológicas e 

culturais que desconhecem o trabalhador como sujeito portador de direitos e interesses 

legítimos.  

Isso significa, em síntese, revelar o grau de desigualdade que existe em uma 

determinada formação social com base na análise da distribuição dos bens e serviços 

auferidos pela população. Verifica-se, por conseguinte, que no Brasil há ainda, uma clara 

diferenciação entre os níveis de concentração da riqueza por região, e 

consequentemente, uma regionalização das mais altas taxas de pobreza do país.  

Assim, segundo o Censo demográfico 2010 (IBGE, 2010) existem 16,2 

milhões de pessoas em extrema pobreza3 no país, desse contingente, 46,7% residem no 

meio rural. Ainda, no Brasil rural, onde vivem 15,6% da população do país, uma em cada 

quatro pessoas é extremamente pobre. De acordo com o mesmo Censo, considerando a 

distribuição por região da população rural em extrema pobreza, em torno de 7,6 milhões 

de pessoas, pode-se concluir que 86% das pessoas extremamente pobres com 

residência rural no país estão nas regiões Nordeste (66%) e Norte (20%). 

De fato, a pobreza é proporcionalmente maior no meio rural, especialmente 

nas regiões Norte e Nordeste, isso é reflexo, em grande parte, da opção feita no passado 

                                            
3 Este total resultou da soma entre o número de pessoas cuja renda média domiciliar per capita 
situava-se entre R$ 1 e R$ 70, e o número de pessoas que, em agosto de 2010 (mês de 
referência da pesquisa), residiam em domicílios sem rendimento. Os critérios empregados para 
definir este grupo consideravam outros indicadores, além da insuficiência de renda, como 
elementos característicos do estado de privação: a falta de acesso à água, à energia elétrica e às 
redes de saneamento e a presença de moradores analfabetos com mais de 15 anos (IPEA, 2011, 
p.46). 



 

 

                  

de privilegiar a agricultura do tipo patronal em vez da agricultura de base familiar, modelo 

que foi denominado de modernização conservadora, que não só concentrou a 

propriedade da terra como expulsou milhões de pessoas do campo.  

No caso brasileiro, especificamente, deve-se mencionar que a pobreza rural 

está fortemente atrelada ao rápido processo de industrialização e de urbanização do país 

ocorrido na segunda metade do século XX, o que revelou uma grande contradição. Se, 

de um lado, ocorreu um grande avanço em termos de expansão da produção econômica, 

de outro, seus resultados sociais foram danosos, sendo o mais visível deles a existência 

de elevados índices de pobreza. 

De acordo com Maluf e Mattei (2011, p.18) esse modelo de desenvolvimento 

institucionalizou a pobreza rural por meio dos seguintes mecanismos: concentração 

fundiária, que expropriou o trabalhador rural; uso intensivo de tecnologias modernas, que 

desempregam; relações precárias de trabalho, que degradam a vida dos trabalhadores; 

urbanização acelerada, que esvaziou parte do meio rural do país. Ainda, o acesso 

precário a serviços básicos e de infraestrutura, especialmente, o que diz respeito as 

deficiência de habitação, saneamento básico, transportes, lazer, cultura e serviços 

específicos nas áreas de saúde e educação são tipos de privações que representam 

elementos-chave para se entender porque a pobreza rural permanece em patamares 

elevados em todas as regiões do país. 

Sabe-se, portanto, que definir pobreza rural não é fácil, pois ela está 

historicamente relacionada com o equacionamento da questão agrária e com a origem no 

reconhecimento da propriedade privada ainda no período do Império.   

Nesse sentido Silva (2006, p. 155) afirma que por tudo isso, as tentativas de 

se fazer evoluir o padrão civilizatório do país e levar adiante a árdua construção da 

nação, não parecem promissoras sem que esta sociedade tome a decisão política de 

superar a questão agrária, pois se trata de uma questão estrutural que, nas condições 

históricas dadas, continua a comprometer a plena eficácia das políticas agrícolas e 

sociais com as quais se vem tentando estimular o desenvolvimento rural e enfrentar a 

pobreza no campo e na cidade. 

É importante ressaltar que Silva (2006, p. 157), chama a atenção para que 

nessa circunstância, também o modelo de reforma agrária que se tem desenvolvido no 

país não poderia se mostrar capaz de, efetivamente, superar a pobreza rural do conjunto 

da sociedade brasileira, visto que as famílias assentadas são postas em situação 

desfavorável, nas quais ficam comprometidas, inclusive, as possibilidades de 

continuidade da própria produção familiar tal como ocorre fora dos assentamentos. 



 

 

                  

Diante de tal cenário concorda-se com Silva (2006, p 154) quando este afirma 

que, o enfrentamento da pobreza rural no Brasil extrapola em muito a esfera econômica, 

passando necessariamente pelo enfrentamento de um complexo emaranhado de ordem 

institucional, ligado a mecanismos políticos, jurídicos e culturais, que se formam e se 

reafirmam no contexto da extrema concentração da propriedade e da consequente 

destituição, da maioria da população rural, do direito de produzir seu sustento, de fazer-

se reconhecer como sujeito e de viver com dignidade. 

 

3. A POBREZA RURAL NO MARANHÃO: principais determinantes 

  

Segundo dados divulgados em 2010 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), o Maranhão aparece como um dos estados mais pobres do Brasil. Em 

1995, com um índice de 53,1% de pobres, situava-se ao lado do Piauí (46,8%) e do 

Ceará (43,7%). Em 2008, com 27,2% da sua população em estado de pobreza, apesar 

de ter havido um deslocamento positivo, o Maranhão continuava nesse grupo, juntamente 

com Alagoas (32,3%) e Piauí (26,1%). 

Os municípios maranhenses na sua totalidade são pobres, sua principal fonte 

de receita é constituída pelo Fundo de Participação Municipal – FPM. Segundo Silva e 

Silva (2006, p. 38) o FPM associado a transferências de renda oriundas das 

aposentadorias rurais e de Programas como o PBF, compõe um montante que 

representa quase toda a renda que circula em muitos municípios. 

De fato, segundo Araújo et al, (2011, p. 03) essa elevação da renda familiar 

nos municípios pode ser atribuída, em grande parte, à atuação dos Programas de 

Transferências de Renda, já que em 2000, em 20,0% dos domicílios a maior parte da 

renda provinha dessas transferências e, em 2010, esse percentual subiu para 34,5%, 

enquanto os rendimentos do trabalho caíram de 77,6% para 71,8%.  

Com base na PNAD de 2011 e, tomando como referência os indicadores de 

renda e educação (os analfabetos maiores de quinze anos no Maranhão alcançavam a 

taxa de 21,6%) e as carências no acesso à água encanada, saneamento e coleta de lixo, 

estimava-se para o Maranhão o maior percentual de população socialmente excluída do 

Brasil em 2011 (38,9%). 

De acordo com o estudo “Sínteses de Indicadores Sociais: uma análise das 

condições de vida da população brasileira”, divulgado pelo IBGE em 2012, a taxa de 

urbanização, que consiste na proporção de pessoas residentes em áreas urbanas, foi de 

85,0% para o País em 2011. A Região Nordeste registra a menor taxa de urbanização, 



 

 

                  

73,7%, sendo que Maranhão (60,2%) e Piauí (66,5%) são os estados menos 

representativos no que diz respeito a este indicador.  

Esses dados indicam que a pobreza estruturalmente arraigada nesse estado, 

embora se expresse sob formas diferenciadas, está presente, tanto no setor urbano 

quanto no setor rural. No setor urbano, verifica-se crescente demanda por trabalho, 

habitação e por serviços essenciais (saúde, educação, saneamento básico etc.). No setor 

rural, essas mesmas demandas são reforçadas por uma luta histórica pela posse da terra 

e pela ausência de incentivo às atividades desempenhadas pelos pequenos produtores 

do setor agropecuário. 

Compreender as diferentes determinações da pobreza e da desigualdade no 

Estado do Maranhão remete à compreensão do seu processo de formação, o qual 

oferece elementos relevantes que desvelam a realidade de pobreza, bem como as suas 

concepções e formas de enfrentamento. 

Segundo Lemos (2007, p.07), sob qualquer aspecto que se analise o 

Maranhão, constata-se que, tanto no meio urbano quanto no rural estão quase todos os 

piores indicadores econômicos e sociais do país. Essa condição foi herdada de longos 

períodos de governos que conseguiram transformar um Estado potencialmente rico, em 

efetivamente constituído de uma vastidão de socialmente excluídos. 

Segue o autor,  
 

O Maranhão, mais do que outro Estado brasileiro é vítima de um processo deste. 
Estado dotado de vastos recursos naturais, detentor em forma compacta dentro 
do seu território de praticamente todos os biomas que prevalecem no Brasil, tem 
uma das populações mais carentes do Brasil (LEMOS, 2007, p. 09). 

 

O setor rural maranhense poderia ser um dos mais férteis e produtivos do 

Brasil, de um ponto de vista efetivo, haja vista que já o é de forma potencial, pois o 

Estado possui uma grande disponibilidade de recursos naturais e uma diversidade de 

biomas. Porém, os fatos apresentam o Maranhão com indicadores econômicos e sociais 

que o colocam sempre nas posições mais criticas em termos da pobreza e exclusão 

social. 

Outro fator que contribui para o quadro de desigualdades e pobreza rural no 

Maranhão é a concentração de terras, que de acordo com Silva (2006, p.59) na década 

de 1970 surge um movimento de apropriação de terras públicas as quais, foram 

incorporadas ao domínio privado através da venda para grupos empresariais de grandes 



 

 

                  

porções de terras promovidas pelo próprio Estado4. Esse intenso avanço da propriedade 

privada sobre as terras devolutas modificou definitivamente a lógica de ocupação e de 

uso das terras agricultáveis maranhenses.  

No final da década de 1970, intensificou-se a concentração fundiária a partir 

da implantação do projeto Carajás, com isso há repercussões sociais significativas para a 

população do estado. Dessa forma,  

 
Para o pequeno produtor expropriado, mais uma vez o assalariamento na cidade 
se tornava a única alternativa de sobrevivência. Com pouca qualificação, estes 
trabalhadores se dirigiam para as maiores cidades do Estado, em particular São 
Luís e Imperatriz, revigorando várias formas de banditismo social ou do crime 
organizado (BARBOSA, 2006, p.87). 

 

Nos anos 1990, as mudanças na economia maranhense afetaram 

diretamente a estrutura produtiva, particularmente, aquela situada na zona rural, 

redefinindo novas formas de concentração fundiária. Nesse período, observou-se a 

substituição da produção agrícola tradicional pelo cultivo da soja, sobretudo na região sul 

do estado, objetivando a inserção das áreas produtivas na dinâmica do mercado 

globalizado.  

Nesse contexto, Silva (2006, p.107) afirma que, basicamente, dois tipos de 

commodities passam a comandar os processos de produção na economia do Maranhão 

na atualidade: o minério de ferro e a soja. 

O referido autor informa ainda que nesse cenário encontra-se 

 
[...] forte concentração da propriedade da terra e de fechamento da fronteira 
agrícola, vai se configurando uma progressiva crise na produção agrícola 
familiar. A dinâmica da apropriação de terras traduz-se no avanço dos grandes 
proprietários sobre quinhões cada vez maiores das terras agricultáveis no 
Maranhão, condicionando ou impedindo o acesso à terra para aqueles 
agricultores que resistem à alternativa da migração (SILVA, 2006, p. 110). 

 
Ainda de acordo com Silva (2006, p.112), particularmente no meio rural 

maranhense, vem constituindo-se um cenário marcado por extrema desigualdade de 

acesso à terra e por uma dinâmica competitiva nos segmentos modernizados. Nesse 

contexto, a situação dos pequenos produtores rurais tende a se tornar cada vez mais 

delicada, colocando-se obstáculos cotidianos para a sobrevivência dos indivíduos frente a 

crescente pobreza e desigualdades sociais.  

 

                                            
4 A Lei da Terra, instituída entre 1966 e 1970 pelo governo Sarney e promulgada pelo seu 

sucessor Pedro Neiva de Santana, estabeleceu um verdadeiro mercado de terras, responsável por 
um conjunto de transformações nas relações sociais no campo. 
 



 

 

                  

4. POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL NO 

MARANHÃO: proposições para a construção de uma agenda de políticas públicas  

  

Nas últimas décadas no Brasil, especialmente, no contexto do governo Lula, a 

pobreza rural vem aparecendo no discurso oficial como um eixo relevante da questão 

social e que, portanto, deve ser enfrentada com mais firmeza.  

No Maranhão, como nos demais estados da federação, mais recentemente, o 

governo desenvolve ações de enfrentamento à pobreza rural ancorado, sobretudo, em 

políticas de transferência monetária5 que, apesar de serem analisadas como 

determinantes na melhoria de indicadores sociais no país, são formas discutíveis e 

tensionadas de intervenção estatal.   

Contudo, ressalta-se, que essas políticas buscam compensar problemas 

causados sobre as camadas de excluídos pela dinâmica econômica em geral, no entanto, 

na prática, tais ações abrigam uma concepção restritiva de pobreza, direcionada para a 

amenização dos seus efeitos mais perversos e mais visíveis, que é a carência material 

extrema. Além de legitimarem ações de caráter emergencial e focalizado, essa 

concepção tende a conferir ao problema da pobreza um tratamento técnico, preconizador 

do gerenciamento adequado para obtenção de resultados eficazes. 

Não resta dúvida do lugar que o enfrentamento à pobreza rural tem na 

agenda governamental. Contudo, o debate sobre a construção da agenda de políticas 

para o enfrentamento da pobreza rural é permeado por diversas questões, parte delas 

relativas às concepções mais gerais sobre o tema, parte relativa à população alvo das 

políticas, e outra parte tratando mais propriamente das especificidades das políticas. 

Nesse sentido, a concepção de pobreza que deve guiar a construção das 

políticas de enfrentamento à pobreza rural deve partir da premissa de que o tema 

pobreza deve ter como universo de análise o conjunto da sociedade, incorporando aos 

estudos as várias dimensões envolvidas na condição de ser pobre. Além disso, como já 

foi mencionado, a pobreza é multifacetada, pois, o universo daqueles considerados 

pobres é bastante heterogêneo. 

                                            
5 O Programa Bolsa Família, principal programa de transferência de renda no país se 

consubstancia com a inclusão das denominadas condicionalidades nas áreas da educação, da 
saúde e da qualificação profissional. Seu pressuposto é que a efetiva participação dos receptores 
dos recursos nas ações programadas, bem como a articulação do BF deveria possibilitar a 
construção de “portas de saída” ou a autonomização das famílias envolvidas (ARAÚJO et al, 2011, 
p. 10). 



 

 

                  

Deste modo, o debate sobre o enfrentamento da pobreza rural não ficaria 

refém do ideário monetário que é unidimensional e induz ao uso equivocado de 

parâmetros homogêneos. Ao contrário, o debate estaria associado ao estágio de cada 

sociedade em particular, levando-se em conta as várias dimensões envolvidas pela 

condição de pobreza e destacaria as políticas públicas de caráter universal, voltadas a 

garantir a oferta de bens e serviços de qualidade para toda a população. 

Outra questão relevante é saber quem são os sujeitos demandatários e os 

atores que devem ser envolvidos na construção da agenda, pois, o meio rural é um 

universo heterogêneo e mais importante do que as estatísticas costumam revelar. Assim, 

Wanderley (2011, p. 138) afirma que vivem, predominantemente, nas áreas rurais 

indivíduos, famílias e grupos sociais que se relacionam em função da referência ao 

patrimônio, aos laços de vizinhança e, em muitos casos, ao pertencimento a 

comunidades étnicas.  

Esta população revela uma grande diversidade de situações concretas, dado 

que se encontram no meio rural maranhense, famílias de pequenos e médios 

agricultores, responsáveis pela produção de uma enorme gama de produtos, em distintos 

sistemas de produção: agroextrativistas, caboclos, ribeirinhos, quebradeiras de coco 

babaçu, além de comunidades quilombolas, pescadores artesanais e os assentados dos 

projetos de reforma agrária. 

Nesta perspectiva de diversidade populacional, há de se reconhecer que as 

políticas públicas de enfrentamento à pobreza rural devem atender às especificidades de 

cada segmento populacional, haja vista que há fatores históricos e culturais na sociedade 

que não permitem resolver a pobreza rural por meio de programas como o Bolsa Família, 

e programas de assessoramento técnico e de crédito rural6, pois, são formas 

fragmentadas, residuais e pontuais de intervenção governamental. 

Portanto, no presente estudo, defende-se que apenas políticas universais 

combinando diversos instrumentos possibilitam um efetivo enfrentamento da pobreza 

rural, pois são capazes de ampliar a inclusão social, com a ampliação dos direitos sociais 

e das oportunidades de trabalho como mecanismos de romper com as situações de risco 

e vulnerabilidade que vivem milhares de maranhenses todos os dias. 

Para tanto, de acordo com Maluf e Mattei (2011, p. 22), de um modo geral, as 

estratégias para enfrentamento da pobreza rural requerem o reconhecimento do papel 

central do Estado e sua capacitação com vistas à adoção de políticas públicas em 

                                            
6
 Dentre esses programas cita-se: PRONAF, Territórios da Cidadania, Viva a Terra e Geração 

Futura. 



 

 

                  

diversas áreas, com destaque para: promover a inclusão social; ampliar a educação no 

campo; propiciar o acesso aos bens e serviços; relacionar as políticas sociais a uma 

estratégia de desenvolvimento rural; garantir o acesso aos recursos naturais; possibilitar 

o acesso à terra. 

Entretanto, para que tal agenda de políticas públicas apresente resultados 

efetivos, deve-se considerar alguns requisitos essenciais como, superar a atual 

fragmentação das políticas públicas que é um desafio histórico no Brasil, e, 

consequentemente no Maranhão, deve-se ter clara uma estratégia de desenvolvimento 

rural que não pode estar dissociada da estratégia de desenvolvimento do país e que 

esteja articulado com um conjunto de políticas, ainda, deve-se pensar o protagonismo 

dos atores sociais e estimular o processo de participação destes; deve-se priorizar a 

agricultura familiar e ter as famílias rurais como foco da ação, e não um produto ou 

atividade, uma vez que, é a partir do conjunto de interesses existentes no interior das 

unidades familiares que são definidas diferentes estratégias, particularmente, aquelas 

relacionadas ao trabalho, produção e sucessão no âmbito da agricultura familiar. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A experiência tem mostrado que a construção e a eficácia de uma agenda de 

políticas públicas dependem de que os temas que a integra adquiram legitimidade social 

e reconhecimento pelas políticas públicas correspondentes. Por essa razão, é importante 

assinalar que a busca por enfrentar a pobreza, ao menos em suas manifestações mais 

extremas, tem adquirido aceitação crescente na sociedade brasileira e maranhense, 

ocupando também lugar de destaque nas políticas públicas.  

Nesse sentido, não se questiona o decisivo e insubstituível papel do Estado 

quando se trata da elaboração de políticas públicas de enfrentamento da pobreza rural. 

Contudo, sabe-se hoje, ser igualmente importante, o envolvimento de atores sociais mais 

diversos, inclusive, e, principalmente, os grupos sociais e indivíduos a quem se destinam 

tais políticas públicas. 

Nessa perspectiva, destaca-se, que a pobreza rural sendo um fenômeno 

multidimensional, as políticas voltadas para seu enfrentamento tem automaticamente um 

caráter sistêmico, que junta dimensões econômica, social, política, institucional e 

administrativa. Cada uma delas se justifica, sendo ilusório considerar que apenas a 

dimensão econômica permite resolver situações endêmicas de pobreza rural. 



 

 

                  

Para tanto, é fundamental, romper a fragmentação e a polarização da política 

pública para o enfrentamento da pobreza rural. Caso não se faça isso, não só a questão 

da pobreza rural encontrará limites ao seu enfrentamento, como outras ações 

apresentaram resultados menos expressivos. 

Assim, o enfrentamento da pobreza rural precisa de um Estado atuante que 

não se contente apenas em facilitar a livre expressão das forças do mercado, mas, que 

atue como impulsionador e coordenador de ações de distribuição igualitária da riqueza 

(ativos produtivos, financeiros, humanos). Tal impulso se realiza mediante o 

desenvolvimento da cobertura social e das infraestruturas coletivas, assim como, o 

melhoramento do acesso da população aos serviços públicos, a incorporação da força de 

trabalho ativa dentro dos processos produtivos (mercado de trabalho e dispositivos de 

produção) e, ainda, o melhoramento do funcionamento político e institucional da 

sociedade. 

A partir do exposto, contata-se, que o modelo sociopolítico instaurado no 

Estado do Maranhão e suas formas peculiares de desenvolvimento vêm historicamente 

desencadeando um grave quadro social que põe em questão os discursos e propostas 

até então apresentados e implementados pelas lideranças políticas que dominam esse 

estado, e ainda, impõem limites, dificuldades e desafios para a construção de uma 

agenda de políticas públicas direcionadas ao real enfrentamento da pobreza rural. 
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