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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
  
RESUMO: Tema de profunda relevância e que merece estudo e análise aprofundados diz 
respeito ao direito ao acesso à terra do trabalhador rural no Brasil e em Portugal, países com 
ampla tradição de trabalho rural e nos quais o direito ao trabalho é tido como um direito social 
e, portanto, um direito fundamental, lastreado na garantia da dignidade da pessoa humana. 
Brasil e Portugal são países que norteiam suas Repúblicas no princípio da dignidade da pessoa 
humana. Esse princípio vem contemplado no art. 1º da Constituição Portuguesa e no art. 1º, III 
da Constituição Brasileira. É esse princípio constitucional que faz com que o ser humano seja 
valorizado e respeitado pelo só fato de se constituir como tal, tendo passado por processo 
evolutivo de compreensão até chegar à chamada concepção kantiana pela qual, diferentemente 
das coisas e animais, as pessoas não têm preço, mas sim, dignidade, sendo um fim em si 
mesmas. Assim, para instrumentalizar a dignidade da pessoa humana, surgem os chamados 
direitos fundamentais, que visam assegurar à pessoa uma proteção contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, propiciando-lhe condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável. É, pois, a dignidade da pessoa humana a matriz dos direitos fundamentais. Em 
Portugal e no Brasil observa-se que as Constituições possuem características de Cartas Políticas 
Sociais, pois apresentam em seus preceitos fundamentais normas que visam garantir as 
liberdades individuais e também os chamados direitos sociais. A Constituição Portuguesa 
divide os direitos fundamentais em Direitos, Liberdades e Garantias e em Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. Por sua vez, a Constituição Brasileira, classifica os direitos fundamentais 
em Direitos Individuais e Coletivos, Direitos Sociais, Nacionalidade, Direitos Políticos e 
Partidos Políticos. Este resumo tem como objeto os direitos sociais, em especial o Direito Social 
ao Trabalho do Obreiro Rural. O Direito ao Trabalho, figura, pois, como um direito social e, 
como tal, é um Direito Fundamental, o qual, pela sua própria natureza, deve ser objeto de 
atuação por parte do Estado com vistas a garantir sua implementação, pois, decorrente que é da 
dignidade da pessoa humana, possui força jurídica que vincula o Poder Público, que deve adotar 
providências no sentido observá-lo e implementá-lo. A questão que mais intriga os estudiosos 
no tema é no sentido da implementação desse direito ao trabalho, em especial, do trabalhador 
rural, o qual necessita de terras para exercer suas atividades, terras essas, que se sabe, são 
escassas e limitadas. Diante disso, a indagação a ser respondida é no sentido de como deve se 
dar a atuação do Poder Público no sentido de garantir, em tempos de escassez de recursos, o 
direito fundamental social de acesso à terra do trabalhador rural. Para solucionar essas questões, 
torna-se necessário amplo estudo doutrinário em livros, artigos e outros textos a fim de que seja 
possível buscar as respostas com vistas a melhor compreender como deve se dar a atuação do 
Poder Público no cumprimento desse seu dever: - se por intermédio do atendimento de 
pretensões individuais ou através de políticas públicas. 
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