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RESUMO: Este artigo tem o propósito de socializar alguns 

resultados referentes ao estudo realizado nos programas, 

serviços, projetos e benefícios oferecidos no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), no caso em estudo, 

CRAS Rural, em Viamão-RS e identificar limites, possibilidades 

e avanços na implementação da Política de Assistência Social. A 

investigação, de natureza quanti-qualitativa, à luz do referencial 

teórico-dialético-crítico, teve como público prioritário as 

famílias assentadas, profissionais e gestores da Política de 

Assistência Social. O lócus de pesquisa foi um assentamento 

rural, oriundo de um processo de organização social através do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

 

Palavras Chaves: Política de Assistência Social, CRAS Rural, 

MST. 

 

 

ABSTRACT: This article is intended to socialize some results 

related to the study conducted on programs, services, projects 

and benefits offered in a Social Welfare Reference Center 

(CRAS), more specifically the Rural CRAS in Viamão-RS. It 

also aims to identify limits, possibilities and progress in the 

implementation of Social Welfare Policies. The investigation, of 

quantitative and qualitative nature, in the light of dialectic-

critical theoretical referential, had settled families, professionals 
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pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PUC/RS. Professor de Sociologia na Rede Pública Estadual do Rio 
Grande do Sul. 
2 Assistente Social. Mestre e Doutora em Serviço Social, pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PUC/RS. 
Professora do Curso de Serviço Social, na Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja/RS.  
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and managers of Social Welfare Policies as its priority audience. 

The locus of the research was a rural settlement, originated from 

a process of social organization through the Landless Workers’ 

Movement (MST).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo socializar alguns resultados referentes ao 

estudo realizado nos programas, serviços, projetos e benefícios oferecidos no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), no caso em estudo, CRAS Rural, em Viamão-RS e 

problematizar o processo de implementação da Política de Assistência Social.   

O estudo é relevante na medida em que possibilita problematizar a relação 

entre a Política de Assistência Social e sua garantia junto ao público do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), organizados no assentamento de Reforma Agrária, 

Filhos de Sepé, na região metropolitana de Porto Alegre. 

O processo de investigação procurou responder a uma questão central: como as 

famílias de agricultores sem terra assentadas no município de Viamão, são inseridas nos 

programas ofertados pela Política de Assistência Social? Assim, teve como objetivo geral: 

desvendar como são incluídas as famílias de agricultores sem terra assentadas, pela Política de 

Assistência Social, no município de Viamão/RS, no intuito de contribuir para o 

aprimoramento desse processo.  

O estudo foi realizado a partir de uma pesquisa quanti-qualitativa. A 

metodologia de trabalho foi dinamizada a partir das seguintes técnicas de coleta e análise de 

dados: pesquisa documental, entrevista individual, história oral, grupo focal e análise de 
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conteúdo. Estes caminhos metodológicos foram desenvolvidos à luz do referencial teórico-

dialético-crítico, o qual compreende três aspectos principais: o materialismo dialético, o 

materialismo histórico e a economia política. A escolha se deve à dinâmica desse método, o 

qual parte do ser humano singular e genérico, que se constitui a partir de um processo 

histórico e está inserido numa realidade concreta, que é dinâmica e apresenta contradições e 

perspectivas (MARX, 1975). Portanto, não existe neutralidade na escolha do tema, apreensão 

dos dados e publicização dos seus resultados.  

 

2  A REALIDADE DAS FAMÍLIAS NO ASSENTAMENTO FILHOS DE SEPÉ 

 

Sonho que se sonha só. 
É só um sonho que se sonha só. 

Mas sonho que se sonha junto é realidade (Raul Seixas). 
 

A música de Raul Seixas expressa os sentimentos de muitos trabalhadores sem-

terra por este Brasil afora, que um dia ousaram sonhar juntos para conquistar a terra. O lote de 

terra recebido através da política da reforma agrária é, acima de tudo, uma conquista dos 

trabalhadores e das trabalhadoras que deixaram de sonhar individualmente e passam a lutar 

coletivamente para conquistar um pedaço de chão para trabalhar. 

No caso das famílias do assentamento “Filhos de Sepé”, a trajetória para 

chegar até o assentamento foi difícil e demorada. Há diversos fatores que motivaram que 

essas famílias entrassem no MST. Primeiramente, a carência de terra dos herdeiros para 

prosseguir desenvolvendo no local de origem a agricultura familiar camponesa. A maioria das 

famílias abandonou o meio rural para buscar trabalho nas cidades
3
. Esse fator reflete o 

desenraizamento dos/as trabalhadores/as decorrente das formas tradicionais de ajustamento do 

                                                
3 Dados do Censo 2010 revelou que 16% da população brasileira vivem no meio rural. Dados disponíveis em: 
www.ibge.gov.br 

http://www.ibge.gov.br/
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trabalho agrícola à grande lavoura, de um lado, e à pequena agricultura dela subsidiada, de 

outro. 

Segundo Martins (2003), o desenraizamento é oriundo das transformações da 

agricultura a partir dos anos de 1960 que trouxe a mecanização pesada e a monocultura 

sustentada pelos agroquímicos e agrotóxicos. O agricultor desenraizado origina-se da quebra 

do vínculo trabalhista e do vínculo de moradia. A manutenção da grande propriedade 

fundiária, que mantém uma relação de coerção nas relações de trabalho e, a formação de 

pequenas propriedades, em decorrência da migração europeia, depois da substituição do 

trabalho escravo, propiciaram a constituição de um grupo de agricultores excluídos do acesso 

à terra e ao trabalho. Esses agricultores familiares camponeses com pouca terra vão alimentar 

as fileiras do MST nas primeiras décadas de organização do movimento.  

A terra que as 376 famílias conquistaram localiza-se no distrito de Águas 

Claras, município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul. O assentamento recebeu o nome 

de “Filhos de Sepé” em homenagem a Sepé Tiarajú
4
. O assentamento foi criado no mês de 

dezembro de 1998, numa área de 9.707 hectares, antiga área pertencente à fazenda Santa Fé 

de propriedade da empresa Incobrasa, de Renato Bastos Ribeiro. Essa grande fazenda 

localiza-se junto à Bacia do Banhado Grande, sendo que 2.800 hectares formam a Área de 

Proteção Ambiental (APA).  

A área geográfica do assentamento divide-se em parte baixa e alta do relevo. 

Cada família possui, em média, dois hectares de área enxuta e quatorze de várzea. Na área 

enxuta, além das residências
5
, as famílias possuem pequenas construções destinadas aos 

animais (galinhas, porcos, cavalos, vacas). No restante dos lotes, os assentados cultivam 

                                                
4 A destruição dos Sete Povos das Missões pela Coroa Portuguesa e Espanhola, “Guerra Guaranítica”, 1756, dizimou 
milhares de vidas e a florescente experiência dos “Sete Povos”. A história de luta e resistência dos índios, principalmente do 
líder Sepé Tyarayu, continua muito presente, ainda hoje, na luta dos trabalhadores Sem Terra, seu brado: “Alto lá! Esta terra 

tem dono, quem nos deu foi Deus a São Miguel, só eles podem nos deserdar”, continua ser lembrado nos acampamentos, 
assentamentos e manifestações dos agricultores Sem terra (MARCON, 1989, p.20). 
5 No início do assentamento, as famílias permaneceram morando em barracas de lona ou nos galpões da fazenda por cerca de 
dois anos. As casas foram sendo construídas com financiamento do INCRA, no valor de dois mil e quinhentos reais. (cf. 
depoimento dos assentados). 
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arroz, hortaliças, mandioca, batata e feijão, e alguns poucos reservam grande parte da área 

para os animais. 

Pela diversidade cultural, pode-se observar uma heterogeneidade de sujeitos 

que compõem o assentamento, com projetos de vida pessoais e comunitários, muitos dos 

quais com a participação de mediadores
6
 e do poder público. Desde o início do assentamento, 

as famílias procuraram organizar as relações internas, a construção das moradias, os grupos de 

produção, de modo a apresentar para a sociedade uma alternativa viável do acesso à terra e, 

consequentemente a uma qualidade de vida superior àquela que tinham vivido em outros 

lugares e no período em que estiveram em acampamento. 

A vinda para o assentamento significa um período novo, porém difícil na vida 

das famílias, que vivem entre o conhecido e o desconhecido, entre o imaginário e o que existe. 

É um momento singular onde estar na terra gera novas situações, distintos projetos familiares 

que se cruzam, múltiplas necessidades e anseios se conflitam num espaço em construção. 

Esses agricultores e agricultoras camponeses, antes de chegar ao assentamento 

passaram pela experiência de, no mínimo, dois anos de acampamento. Com a marca da 

diversidade, aprenderam e construíram formas coletivas de trabalho e organização, com o 

objetivo de alcançar o sonho da terra para viver e plantar.  

O início do assentamento não foi fácil para essas famílias de sem-terra. Elas 

encontraram muitos problemas para estruturar a vida, muitos dos quais ainda persistem depois 

de 12 anos de assentamento.  Um problema se refere ao espaço de morada e ao lugar de 

trabalho. Como a morada é situada na área menor do assentamento, os assentados precisam 

fazer longas caminhadas, de até 12 km, para chegar aos lotes destinados à produção e criação 

de gado. Essa distância dificulta a produção diversificada e doméstica de animais de pequeno 

porte, das hortas e até, mesmo, da principal cultura que é o arroz e a criação do gado.  

                                                
6 Os mediadores aqui descritos referem-se às entidades e organizações que apoiam o trabalho dos assentamentos de Reforma 
Agrária do MST, como é o caso da Comissão Pastoral da Terra, Congregações Religiosas e Entidades Ecumênicas, que 
realizam um acompanhamento mais sistemático aos assentamentos.   
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Como as condições geográficas não favorecem a produção para obter uma 

renda mensal condizente para se viver com dignidade. Para complementar a renda a maioria 

das famílias busca trabalho fora do assentamento, na linguagem dos assentados “fazendo uns 

bicos”. As oportunidades oferecidas são os serviços na cidade e nos sítios lindeiros do 

assentamento. Os próprios assentados concordam que essa realidade não favorece o 

desenvolvimento do trabalho familiar, continuando a reproduzir as mesmas condições que 

dispunham antes do assentamento. Isto é, mesmo tendo a terra, os assentados vivem do 

trabalho diarista, precário, sem vínculo empregatício. 

Por outro lado, é frustrante para esses grupos que lutaram para conquistar a 

terra, não poderem nela trabalhar e dela subsistir, porque as condições materiais para a 

efetivação desse trabalho não lhes são garantidas. Outros aspectos que ampliam ainda mais as 

dificuldades do processo são o desconhecimento, e a falta de orientação técnica, que 

contribuem para o atraso na ascensão econômica e social das famílias.   

Esse é um aspecto fundamental a ser considerado. É necessário realizar 

capacitação, com os assentados, sobre os produtos que são possíveis de serem cultivados nas 

regiões do assentamento, considerando o clima, tipo de terra e outras condições nem sempre 

similares aos seus locais de origem.  

A sociedade de modo geral e, principalmente, o Estado espera que as famílias 

alcancem uma produtividade que corresponda à demanda do mercado. Somente assim, 

estariam fortalecendo, ou melhor, ratificando seu projeto de reforma agrária economicista. 

Com isso, supõe que o assentamento não estaria cumprindo com sua função racionalista e 

produtivista nos moldes capitalistas. Ora, não se pode ser simplista ao analisar a realidade das 

famílias, pois as condições em que se encontram refletem a realidade do modelo de 

agricultura, que tem base, no mínimo, em dois projetos distintos: da agricultura familiar 

camponesa com bases na agricultura ecológica, versus o agronegócio da grande propriedade, 

da monocultura, do uso intensivo de adubos químicos e agrotóxicos.  
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Em síntese, é possível referir que as pessoas que integram o assentamento 

Filhos de Sepé são oriundas de diferentes lugares do Estado do RS e, com isso, apresentam, 

também, grande diversidade étnico-cultural.  São italianos, alemães, índios, negros... que 

possuem em comum um modo de vida camponês. São trabalhadores e trabalhadoras, do meio 

rural, desenraizados de seu local de origem, devido à imposição do êxodo rural, gerado pela 

falta de possibilidades de se manter na terra. Esta realidade desafia a garantia de direitos 

previstos na Política Nacional de Assistência Social. 

 

 

 

 

3  A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS 

 

Uma das conquistas afirmadas na Constituição Federal (CF) de 1988 foi a 

Seguridade Social, como sistema de Proteção Social no Brasil. Conforme artigo 194 da CF, a 

seguridade social: “compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”.  Trata-se de uma inovação, porém, conforme refere Machado (2010, p. 

81): “permanece o desafio de ampliar esse sistema para além de três políticas (...), buscando 

integrar também outras políticas públicas, voltadas, por exemplo, a área econômica”.  

Na área da assistência social a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

assegura os princípios e diretrizes firmados na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

como política pública, não contributiva, direito do cidadão e dever do Estado, que visa ao 

atendimento das necessidades básicas. As garantias previstas na PNAS são materializadas 

através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Trata-se de um modelo de gestão, 
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descentralizado e participativo que visa “a regulação e organização em todo o território 

nacional das ações socioassistenciais (BRASIL/MDS, 2005, p. 39)”.  

O SUAS apresenta o território como base de organização e a atenção à família 

como foco prioritário. Conforme a PNAS/SUAS (BRASIL/MDS, 2005, p. 39): “pressupõe, 

ainda, gestão compartilhada, co-financiamento da política pelas três esferas de governo e 

definição clara das competências técnico-políticas... com a participação e mobilização da 

sociedade civil”. Viabiliza-se mediante serviços, programas, projetos e benefícios, que visam 

a efetivação da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial,  mediante dois 

equipamentos públicos: o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A organização territorial, constitui-

se potencialidade e desafio, conforme se pode verificar na realidade do município de 

Viamão/RS. 

Viamão é um dos municípios mais antigos do Estado do RS. Desde o século 

XVIII, o município começou a receber os primeiros núcleos de povoamento formado por 

lagunenses, paulistas, escravos e portugueses. Em 1763, a cidade foi sede do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, que teve sua localização na Vila do Rio Grande. Viamão se 

conservou sede do governo até 1773. No ano 1880, desmembra-se de Porto Alegre e, a partir 

desse período, passa a ter sua própria estrutura político-administrativa e territorial. A 

importância histórica e social de Viamão iniciou quando foi sede das primeiras estâncias de 

criação de gado. Os grandes rebanhos de gado e cavalos, que existiam na campanha do Rio do 

Prata, transitavam por Viamão para serem comercializados em Laguna (SC)
7
.  

Quanto a sua dimensão e localização, Viamão é o maior município da região 

metropolitana de Porto Alegre, apresentando uma extensão territorial de 1.494 Km², sendo a 

área urbana correspondente a 250 Km² e a área rural a 1.244 Km². De acordo com dados do 

                                                
7 Outros dados históricos do município de Viamão podem ser acessados no site: 
http://www.viamao.rs.gov.br/viamao/index.php. 
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IBGE, em 2010, a população é de 239.234 habitantes, portanto, segundo a classificação da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), trata-se de um município de grande porte.  

De acordo com o Diagnóstico Socioterritorial/2010, a população da zona rural 

encontra muitas dificuldades no que se refere ao acesso aos serviços e políticas do município. 

Isto ocorre principalmente devido às precárias condições de transporte. As famílias assentadas 

dispõem do serviço de transporte em apenas alguns dias da semana e, mesmo nestes dias, as 

linhas de ônibus apresentam horários reduzidos, o que dificulta a mobilidade das pessoas do 

meio rural para o meio urbano.  

Essa dificuldade inviabiliza o acesso aos serviços de saúde, escolas e outras 

políticas sociais desenvolvidas no município, bem como, acesso ao comércio local.  Também 

contribuem para a exposição da população rural a diversas situações de vulnerabilidade. Na 

área da saúde, por exemplo, o município dispõe de Unidades Básica de Saúde (UBS) nos 

distritos de Águas Claras, Capão da Porteira, Cantagalo e Itapuã, as quais dispõem de 

especialistas nas áreas de clínica geral, pediatra e dentista. Porém, essas UBS não são 

suficientes para o atendimento da demanda da população rural.  

No que refere à Assistência Social, o município de Viamão inicia o processo de 

adequação da Assistência Social, como política pública, a partir do ano de 1997, conforme 

modelo proclamado na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Para o desenvolvimento 

do trabalho a equipe de profissionais da área da assistência social, do município, realizou 

diversos procedimentos metodológicos como a capacitação com os trabalhadores, consulta a 

estudos realizados como a pesquisa PIÁ 2000
8
 e elaboração do diagnóstico socioeconômico 

da cidade, construído com a população através da realização de mini plenárias, visitas 

domiciliares e dados estatísticos disponibilizados por órgãos oficiais.  

De acordo com dados registrados pela Secretaria Municipal de Cidadania e 

Assistência Social (SMCAS) de Viamão (FIOROTTI, 2002), nos distritos rurais o número de 

                                                
8 Pesquisa realizada no ano de 1995/1996 pelo governo estadual, com apoio técnico dos trabalhadores da cidade, 
sobre as circunstâncias da vivência de rua de meninos e meninas na grande Porto Alegre. 
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famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal corresponde a 1.282. São cerca 

de 5,4% da população total do município. A partir desse dado, é fundamental retomar a 

questão da territorialidade, como eixo estruturante do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), pois: 

 

a rede socioassistencial, com base no território, constitui um dos caminhos para 

superar a fragmentação na prática dessa política, o que supõe constituir ou 
redirecionar essa rede, na perspectiva de sua diversidade, complexidade, cobertura, 

financiamento e do número potencial de usuários que dela possam necessitar 

(BRASIL/MDS, 2005, p. 92).   

 

 

Esta recomendação descrita pelo Ministério de Desenvolvimento Social aponta 

para a instituição dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de acordo com as 

características específicas de cada território, de modo a favorecer o acesso dos indivíduos e 

famílias.  

 
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal 

de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que abrange um 

total de até 1.000 famílias/ano. Executa serviços de proteção social básica, organiza 

e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência 

social (BRASIL/MDS, 2005, p. 35). 

 

 

Entre os parâmetros para a organização da rede socioassistencial previstos na 

PNAS está a territorialização.  Busca-se “oferta capilar de serviços, baseada na lógica da 

proximidade do cotidiano de vida do cidadão; localização dos serviços para desenvolver seu 

caráter educativo e preventivo...” (BRASIL/MDS, 2005, p. 95 ). Assim, a proteção social 

básica será efetivada através de: “Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

territorializados de acordo com o porte do município (BRASIL/MDS, 2005, p. 94)”. 

O CRAS é a base física dessa política e deve estar habilitado a responder às 

demandas das comunidades com produção, sistematização de informações, indicadores e 

índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem 
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sobre sujeitos e grupos, como também responder pelas demandas das famílias com serviços 

socioassistenciais de sua competência. 

Considerando a abrangência territorial, o município de Viamão organizou cinco 

CRAS
9
, cada um deles com um nome de referência que caracteriza o território onde está 

instalado: Monte Alegre, São Tomé/Martinica, São Lucas, Centro Tarumã e Rural. O CRAS 

Rural foi acompanhado inicialmente por um assistente social, com carga horária de 30 horas, 

vinculado ao CRAS de Tarumã. Em 2009, o município realizou novas contratações, e o 

quadro ficou assim constituído: duas assistentes sociais e um antropólogo, ambos com 30 

horas, e um auxiliar administrativo, com carga horária de 40 horas. Os profissionais que 

passaram a acompanhar esse trabalho focaram sua atenção na diversidade cultural do 

município, a qual é marcada pelo modo de vida, organização e expressões culturais de 

populações tradicionais como quilombolas, indígenas e pescadores. Assim, os profissionais 

buscaram aprimorar ainda mais o trabalho desenvolvido, considerando a riqueza dessa 

diversidade cultural. 

   

Ações focadas na comunidade Quilombola Cantão das Lombas – Capão da Porteira, 

e na Aldeia indígena Tekoa Jataí'ty – Cantagalo, permitiram à equipe uma leitura 

crítica frente ao cotidiano dessas comunidades, assim permitindo maiores subsídios 

para suas intervenções técnicas (SMCAS, 2010, p. 20). 

 

Conforme dados descritos no Diagnóstico Socioterritorial da SMCAS (2010, p. 

20-21), no período de 2006 a abril de 2010, foram atendidas 855 famílias, sendo que, de abril 

a julho, 56 novas famílias foram referenciadas pelo CRAS Rural. No que se refere aos 

serviços oferecidos pelo CRAS Rural, destaca-se o Programa de Apoio à Família (PAIF) e 

benefícios eventuais como: distribuição de cestas básicas, passagens e auxílio funeral. 

                                                
9 De acordo com a PNAS os municípios de grande porte, para gerenciar e executar ações de atenção básica, devem ter no 
mínimo 4 CRAS, sendo cada um deles com até cinco mil famílias referenciadas. 
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A partir da criação e instalação do CRAS Rural constatou-se, conforme relato 

da assistente social
10

, um aumento da demanda de serviços e atendimentos naquela unidade. O 

CRAS Rural atendeu casos de violência familiar, distribuições de cestas básicas, atendimento 

às pessoas com deficiência, orientação e cadastramento do Programa Bolsa Família, 

encaminhamento de documentação como carteira do trabalho. Desde a implantação, foram 

662 famílias referenciais, sendo que 129 são de famílias que residem no assentamento.  

Essa realidade “do antes e depois” da instalação do CRAS Rural em Águas 

Claras indica a importância de sua localização, o que requer efetivas condições de 

acessibilidade, infraestrutura adequada, equipe de profissionais capacitados e de condições 

econômicas que possibilitem a garantia de direitos previstos na Política Nacional de 

Assistência Social.  

É fundamental reconhecer possibilidades tanto dos sujeitos como da rede de 

serviços socioassistenciais. O CRAS Rural é referência para operar os programas e serviços 

previstos no SUAS, para toda a região e não somente para quem o procura, o que aponta para 

a sua constituição como um espaço de convergência para a garantia de direitos, com vistas a 

contribuir para melhores condições de vida da população. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de dados possibilitou identificar algumas questões fundamentais para 

inserção das famílias rurais nos serviços e programas da Política de Assistência Social. 

Inicialmente, foi fundamental desocultar “quem são” e “quais as particularidades” das 

famílias dos/as agricultores/as sem terra do assentamento Filhos de Sepé. Esse grupo é 

composto por famílias simples, de poucas posses, que continuam a reproduzir a vida de 

agricultor camponês - no contato com a terra, no trato com os animais, com as plantas, com a 

casa, com as relações entre vizinhos - da qual são originários.  

                                                
10 Relatório dos atendimentos do CRAS Rural, Águas Claras. Período de ago-dez/2010. 
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A conquista da terra constitui-se como passo inicial para seguir a luta rumo a 

conquista de outros direitos, como saúde, assistência social, políticas de geração de renda, 

entre outros.  Essas famílias, vindas de diferentes regiões do Estado, trazem consigo modos de 

vida e organização diferenciados, a partir de suas raízes étnico-culturais. A partir do 

acampamento e, posteriormente, com o assentamento, elas trilham coletivamente novos 

caminhos no movimento social para conquistar aquilo que era de seu desejo e necessidade: 

terra e trabalho.  

Ao longo da pesquisa foi possível constatar, a partir das características 

específicas do assentamento, no que se refere à localização e área de abrangência, que as 

principais necessidades estão voltadas: a) trabalho dentro do lote, pois para garantir o sustento 

as famílias têm que buscar trabalho fora, na cidade, em situações precárias, sem garantias 

trabalhistas; b) à moradia, localizada numa área distante da área do plantio e criação de 

animais; c) à falta de estradas e o precário serviço de transporte; d) e à geração de trabalho e 

renda de forma coletiva e autogestionária. As famílias estão dispostas a enfrentar esses 

desafios para permanecer na terra e produzir seu sustento. Assim, percebe-se que a resistência 

das famílias está na sua capacidade de mobilização em vista da garantia e ampliação de seus 

direitos. 

A Política de Assistência Social, em si, não aparece como prioridade, pelas 

famílias participantes da pesquisa. Percebe-se que elas não têm definida a abrangência e 

contribuições dessa política para a realidade do movimento, embora reconheçam a viabilidade 

de fazer essa interface, política de assistência – mobilização popular. Considerando que o 

SUAS ainda é um processo novo e o CRAS Rural mais recente ainda, espera-se que este 

equipamento público possa ter outro sentido para os sujeitos desse território, na medida em 

que se constitua como mais um espaço de fortalecimento à sua organização e 

desenvolvimento coletivo.  

Quanto ao acesso à informação, pelas famílias assentadas, sobre a Política de 

Assistência Social, percebe-se que são poucas as famílias que procuram os serviços e 
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programas nos CRAS. Geralmente, o acesso das famílias às políticas sociais está voltado ao 

atendimento às necessidades imediatas, como é o caso da saúde (atendimento médico) e 

Programa Bolsa Família. É notório o desconhecimento dos/as assentados/as em relação aos 

serviços, programas e benefícios vinculados à Política de Assistência Social. Assim, a 

publicização dessa Política é um desafio a ser superado. A organização do CRAS Rural se 

constitui em possibilidade real para suprir as lacunas da invisibilidade.    

No que se refere às estratégias dos gestores frente à inserção e inclusão das 

famílias assentadas na Política de Assistência Social, constata-se que a administração do 

município vem priorizando as orientações presentes na PNAS, NOB/SUAS sobre a gestão da 

política, a qual é pautada no pacto federativo, com atribuições e competências nos três níveis 

de governo. Essa concepção tende a fortalecer a implementação da Política de Assistência, 

como um caminho para o fortalecimento da cidadania. Assim, a principal estratégia utilizada 

pelos profissionais do CRAS refere-se ao incentivo à mobilização e participação da 

comunidade na construção da política pública de Assistência Social.  

Quanto à incidência das famílias que atuam no movimento social à Política 

Assistência Social, constata-se que, a trajetória de organização do MST é marcada por lutas e 

mobilizações em torno da garantia de direitos e construção de políticas públicas. As famílias 

do assentamento Filhos de Sepé procuram fortalecer processos coletivos de mobilização, de 

“pressão” dos governos, para o atendimento de suas necessidades básicas, como transporte, 

saúde e crédito. Essa mobilização não está vinculada aos espaços institucionais de 

participação como é o caso das Conferências e Conselhos. Ela ocorre de maneira não 

institucionalizada, com participação voluntária e protagonista das pessoas envolvidas. A 

incidência das famílias que atuam no movimento social à Política Assistência Social é baixa 

pelo fato de que esta política, por vezes concebida como favor, doação e, portanto, não se 

apresenta como prioridade para os/as assentados/as. 

Os resultados da pesquisa se traduzem como parte de uma totalidade em 

construção. É possível inferir que as novas expressões da questão social, engendradas na 
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sociedade capitalista são produtoras e reprodutoras de desigualdades sociais e, ao mesmo 

tempo, possibilitam a emergência de novas formas de resistência, a exemplo da organização e 

luta do MST. A consolidação da política pública de Assistência Social, no contexto atual, 

especialmente no meio rural se traduz como desafio. A trajetória percorrida no processo de 

investigação aponta para a importância em dar continuidade ao debate acerca da Política de 

Assistência Social, especialmente sobre o processo de implantação do CRAS, no meio rural, 

considerando a questão da territorialidade e da matricialidade sociofamiliar, eixos 

constitutivos do SUAS.  
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