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ABSTRACT
This article approaches the implementation of the first Brazilian governmental Social Housing Program in
the rural zone of municipalities in Southern Brazil, accomplished with federal resources by means of
Caixa Econômica Federal. It discusses the recent National Housing Policy, with the main alterations
occurred on the system structure. Following, reports the searching of resources by small farmers of Rio
Grande do Sul, joint the official institutions aiming the housing construction in rural areas, since then, the
credits were exclusively destined to buildings for agriculture and cattle raising in rural property. From the
mobilization of the farmers, the resources were made available by the Federal Government to the
achievement of this Pilot Project, in municipal districts of Northern area of the State of Rio Grande do
Sul. It was the initial mark of housing credit offering for investments in rural area, which now extends to
the whole country, with resources target for the investment in social housing both for the urban zone as
rural zone of all municipalities. The information of this article result from empiric data collected in
documental sources, in direct consultation to the involved entities in the project; in website researches and
recorded interviews with small farmers benefited on this intervention.

RESUMO
Este trabalho objetiva relatar a implementação do primeiro Programa de Habitação de Interesse Social na
zona rural de municípios brasileiros, cujos recursos e implantação ocorreram através da Caixa Econômica
Federal. Faz referência à Política Nacional da Habitação para o Brasil, abordando as principais alterações
ocorridas na estrutura e políticas vigentes para o setor.. O trabalho aborda a busca de recursos por
pequenos agricultores do Rio Grande do Sul visando a construções de habitações no meio rural. Até a
realização desta intervenção, chamada de “PSH – Projeto Piloto”, o primeiro no país, havia recursos
federais disponíveis apenas para financiar a produção rural. Após a mobilização de agricultores, recursos
foram disponibilizados pelo Governo Federal para a realização do “Projeto Piloto” pelo PSH - Programa
de Subsídios à Habitação de Interesse Social através da CAIXA. A implantação foi realizada em alguns
municípios do norte Estado do Rio Grande do Sul, sendo marco inicial da disponibilização de crédito
habitacional para investimentos no meio rural, que hoje se estende a todo país. Os dados contidos neste
documento resultam de fontes documentais, de consultas diretas às entidades envolvidas no trabalho e de
entrevistas com os agricultores beneficiados com o projeto.
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1 INTRODUÇÃO
A trajetória recente da Política Nacional de Habitação brasileira mostra que, em que pese
verificar-se a ocorrência de diversas mudanças nas modalidades de oferta de habitação de
interesse social no período de 1946 a 2001 (WERNA, 2004), não há registro de políticas públicas
para investimentos em habitação na zona rural. Somente após o ano de 2002 é que são
disponibilizados recursos públicos específicos para a habitação rural.
No início de 1998, pequenos agricultores organizados e reunidos em torno de um movimento
social rural denominado MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores perceberam que, além
dos problemas relacionados à produção, comercialização e crédito agrícola, tinham também um
grande problema relacionado à moradia. No estado do Rio Grande do Sul, o MPA estava
subdividido em 11 regionais que organizavam em torno de 3.000 grupos de base, reunindo mais
de 35.000 famílias. Em cada grupo de base 1 havia um coordenador em contato permanente com
as famílias de seu grupo para discussão de propostas para solução dos problemas. Assim,
tomaram a decisão de reivindicar recursos para a habitação, pois percebiam a tendência de
aumento do êxodo rural, causando desarticulação das famílias, bem como crescente número de
pequenos agricultores vivendo em situações precárias nas cidades.
Os agricultores do MPA uniram-se à CREHNOR - Cooperativa de Crédito Rural Horizontes
Novos de Novo Sarandi Ltda. e, buscaram novos parceiros, iniciando negociações com o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da SEHAB - Secretaria Estadual de
Habitação, com o Governo Federal, através da SEDU/PR - Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República e com a Caixa Econômica Federal.
A primeira grande dificuldade foi a inexistência de um programa que pudesse ser utilizado para
investimentos em habitação no meio rural, pois todos os programas eram exclusivamente para
investimentos habitacionais nas cidades. Segundo depoimento do Presidente da CREHNOR,
foram cerca de três anos negociando com os governos nas esferas federal, estadual e com a
CAIXA, até a idealização do primeiro projeto para habitação de interesse social na zona rural,
viabilizado por convênio firmado em 30/08/2002 e implantado de forma piloto no Estado do Rio
Grande do Sul, beneficiando 2.031 famílias em 112 municípios (CAIXA, 2004). Além da
parceria com os governos federal, estadual e com a CAIXA, foi necessária a busca de parceria
com fornecedores que garantissem o melhor preço, aliado a qualidade e a entrega dos materiais
nas propriedades rurais dos beneficiários.
A implantação do Projeto ocorreu mais intensamente na região Norte do Rio Grande do Sul
(Palmeira das Missões, Frederico Westphalen e Sarandi - sede da CREHNOR e região de forte
de atuação do MPA na época) além de outras localidades (Fig. 1).
Justifica-se a descrição e análise neste artigo devido ao pioneirismo da proposta de habitação
social rural, o impacto como política pública de valorização e fixação do agricultor no meio rural
e sua transformação em programa público permanente no Brasil, estendido a outras regiões,. O
relato resultou da formação dos autores como discentes e docentes do curso de pós-graduação
Especialização em Gestão Urbana e Desenvolvimento Regional, da Universidade de Passo
Fundo, sendo que o tema da Habitação decorreu da disciplina Gestão Municipal da Habitação,
abordado no curso.
1

Grupos de Base são famílias de pequenos agricultores que participam do MPA, agrupados pela localização de suas
áreas de terra, que formam a base do Movimento.
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Fonte: Caixa Econômica Federal
Figura 1: Mapa com localização das Regiões do Rio Grande do Sul onde foram construídas as unidades
habitacionais (UH).

2 POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA E HABITAÇÃO RURAL
2.1 Evolução da política habitacional brasileira
Segundo o Ministério das Cidades (2004, p.9) e Werna (2004, p.109-113), a Fundação da Casa
Popular, criada em 1946, foi a primeira Política Nacional de Habitação. Esta se revelou ineficaz,
devido à falta de recursos e às regras de financiamento estabelecidas, o que comprometeu o seu
desempenho no atendimento da demanda, ficando restrita a alguns Estados da federação e com
uma produção pouco significativa de unidades, tendo sido extinta em 1964 com a criação do
BNH - Banco Nacional de Habitação.
O modelo de política habitacional implementado a partir de 1964 pelo BNH- Banco Nacional da
Habitação, baseava-se em um conjunto de características que deixaram marcas importantes na
estrutura institucional e na concepção dominante de política habitacional nos anos que se
seguiram, a partir de alguns elementos fundamentais, dos quais podem ser destacados os
seguintes: criação de um sistema de financiamento com captação de recursos específicos e
subsidiados (o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o SBPE - Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo), criação e operacionalização de um conjunto de programas, criação
de uma agenda de redistribuição dos recursos e a criação de uma rede de agências presente em
todos os estados do País, responsáveis pela operação direta das políticas (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2004).
Por não conseguir superar a crise do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o BNH foi extinto
em agosto de 1986, sendo suas atribuições transferidas para a Caixa Econômica Federal,

3

permanecendo a área de habitação vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente (MDU).
Em 1987, o MDU é transformado em Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente
(MHU). Em 1988, cria-se o Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social (MBES), em cuja
pasta permanece a gestão da política habitacional. Em 1989, é extinto o MBES e cria-se a
Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária (SEAC), sob competência do Ministério
do Interior. As atividades financeiras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a Caixa
Econômica Federal (CEF) são vinculadas ao Ministério da Fazenda.
Em 1995, é realizada uma reforma no setor da política habitacional, com a extinção do
Ministério do Bem-Estar Social e a criação da Secretaria de Política Urbana (SEPURB) no
âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Na seqüência, ocorre a
transformação da SEPURB em Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU).
Na década de 1990, foram criadas novas linhas de financiamento, tomando como base projetos
de iniciativa dos governos estaduais e municipais, com sua concessão estabelecida a partir de um
conjunto de critérios técnicos de projeto e a partir da sua capacidade de pagamento. No entanto,
houve significativa restrição ao financiamento do setor público para a realização de empréstimos
habitacionais (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004).
2.2 Trajetória recente da política habitacional no Brasil
Em 2003, começa a implementação de mudanças nesse quadro com a criação do Ministério das
Cidades, que passa a ser o órgão responsável pela Política de Desenvolvimento Urbano e pela
Política Setorial de Habitação.
A Política de Habitação se insere dentro da concepção de desenvolvimento urbano integrado, no
qual a habitação não se restringe a casa, incorpora o direito à infraestrutura, ao saneamento
ambiental, à mobilidade e ao transporte coletivo.
Azevedo (2007, p.12) em estudos sobre “Desafios da Habitação Popular no Brasil: políticas
recentes e tendências” afirma:
[...] A rápida urbanização das últimas décadas do século XX acarretou problemas urbanos
complexos e de difícil enfrentamento por parte do poder público.
Entre as diversas carências da população de baixa renda vinculadas ao habitat
(saneamento, abastecimento de água, energia elétrica, transporte etc.), a que apareceu com
mais evidência e centralidade foi o déficit de moradia. Esse contexto explica, em parte,
não só por que o poder público, em termos de política urbana, priorizou historicamente a
questão habitacional [...].
[...] Com recursos geridos pelo governo federal, em 2003 e 2004 foram contratados R$
10,7 bilhões para atender a 760 mil famílias com imóveis novos e usados, aquisição de
material para construção, reformas de moradia e urbanização de favelas. Em 2005, as
metas de contratação são atender a 640 mil famílias com a aplicação de R$ 10,6 bilhões.
[...] Enquanto a aplicação dos recursos sob gestão federal estava fortalecendo a
concentração da renda no país, já que a maior parte deles era dirigida para as faixas de
renda situadas acima de cinco salários mínimos, a atual administração priorizou os
investimentos públicos subsidiados abaixo dessa faixa, em que se encontra 92% do déficit
habitacional.
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[...] A mudança normativa nos programas habitacionais federais (PSH, PAR), a criação de
novos programas (PCS, PEHP) e uma resolução aprovada pelo Conselho Curador do
FGTS (Resolução 460/2005) permitiram ampliar os recursos de subsídios para baixa
renda.

As políticas públicas brasileiras para investimento em habitação sempre tiveram algum tipo de
deficiência, seja pela falta de recursos, seja pela falta de integração entre as ações propostas. Ou,
eram políticas inexistentes, se considerarmos políticas para habitação de interesse social para a
zona rural. Porém, em 2002, com a autorização da utilização de recursos do PSH - Programa de
Subsídio à Habitação de interesse Social, para aplicação no meio rural, cujo projeto piloto é
relatado neste artigo, iniciaram-se investimentos com alocação de orçamentos específicos
destinados para tal. Atualmente a política nacional para investimentos em habitação de interesse
social disponibiliza diversas fontes de recursos, prevendo implementação de habitações no meio
rural, quais sejam (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2009):
•

FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de operações “Carta de Crédito
FGTS-Operações Coletivas”;

•

FDS-Fundo de Desenvolvimento Social, pela operação do “Crédito Solidário”;

•

FNHIS-Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.

3 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MEIO RURAL: NECESSIDADE DOS
PEQUENOS AGRICULTORES E INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO OFICIAL
3.1 Contexto histórico das condições de habitação rural
De acordo com informações da CAIXA, em relatórios internos do Programa Melhores Práticas
em Gestão Local 2003/2004, bem como em visitas e entrevistas às famílias, a situação dos
pequenos agricultores do Estado do Rio Grande do Sul era caracterizada pela desarticulação
familiar, perda de renda, precárias condições de moradia (fig. 2), dificuldade de acesso ao crédito
e direcionamento da produção à monocultura. Algumas famílias moravam em galpões, em
pequenas peças improvisadas, onde muitas vezes também eram depositadas sementes, adubos,
defensivos agrícolas e até mesmo combustíveis e lubrificantes, causando sérios riscos à saúde.
Em visitas às famílias que participaram do “Projeto Piloto” ouvimos relatos de que, ao receber
parentes ou amigos em suas propriedades, os agricultores convidavam os mesmos à conhecer as
instalações da propriedade, como pastagens cercadas, estábulos, chiqueiros ou o galinheiros para
demonstrar que estavam organizados, porém sentiam-se constrangidos em mostrar suas casas,
devido ao estado precário em que se encontravam, pois havia acesso à financiamento apenas para
investimentos em edificações para a produção agropecuária.
Embora fossem proprietárias de suas terras (pequenas áreas), as famílias, em geral, tinham como
características comuns o empobrecimento, pois a produção era basicamente para sua
subsistência. Para a geração de renda, havia forte dependência da monocultura. Premidas pelas
dificuldades de moradia, sem condições de investimento em equipamentos para o trabalho,
aumento da idade média dos agricultores, o trabalho árduo da lavoura, e atraídas para os centros
urbanos, as famílias eram impelidas a sair do meio rural em busca de trabalho, renda e condições
de vida mais dignas (Fig. 3 e 3).
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Figura 2: Moradia antiga precária de agricultor
(2003)

Figura 3: Meio árduo e precário de preparo da terra
(2003)

Na verdade, a migração para as cidades, na maioria dos casos, resultava no aumento dos
cinturões urbanos de pobreza, pois os agricultores vinham para disputar um mercado de trabalho
já saturado que, a cada dia, exige maior especialização da mão de obra. A vida na cidade trazia
ainda outro agravante, pois as despesas eram maiores e os ex-agricultores não tinham mais
condições de produzir alimentos para sua subsistência.
Veiga (2003), em artigo sobre pobreza rural, assim se manifesta:
Este texto propõe que o foco de uma nova estratégia de desenvolvimento rural para o
Brasil seja a expansão e o fortalecimento da agricultura familiar[...] (grifo nosso).
A pobreza é proporcionalmente maior no meio rural de todas as regiões brasileiras. Mas é
na proa que essa distorção está mais acentuada. Enquanto na porção mais miserável do
país - o Nordeste - as diferenças espaciais são tênues, na sua ponta mais exuberante - o
Sudeste/Sul - a proporção de pobres no meio rural chega a ser quase duas vezes superior
à proporção de pobres no meio urbano (grifo nosso).
Entre 1992 e 1995, ficaram sem ocupações agrícolas assalariadas ou por conta própria
cerca de 120 a 150 mil famílias [...] Nesse período, as estatísticas indicam que deixaram
essas atividades 280 mil empregados, 12 mil agricultores por conta própria e 24 mil nãoremunerados, totalizando 316 mil ocupados -- ou seja, entre 126 mil e 158 mil famílias,
supondo, em estimativa otimista, 2 a 2,5 ocupados em cada família. Esse número indica
que estariam saindo da agricultura 40 a 50 mil famílias por ano.

A questão da pobreza no meio rural é confirmada pela diferença entre o rendimento médio
mensal, sempre mais baixo para os trabalhadores do meio rural que para os do meio urbano,
conforme se verifica no gráfico da figura 4.
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Figura 4: Gráfico do rendimento médio mensal por situação do domicílio Brasil e Grandes Regiões 2004

O Arquiteto Jorge Fontes Hereda, ex-Secretário de Habitação do Ministério das Cidades e atual
vice-Presidente de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal, em seu artigo “O
Desafio da Habitação Social” aborda, entre outras coisas, a questão do déficit habitacional rural e
os desafios de enfrentá-lo com criatividade e qualidade (como ocorrido neste projeto-piloto),
bem como a conscientização dos profissionais de arquitetura quanto às necessidades do País:
[...] O déficit habitacional, talvez, seja a mais clara manifestação desta realidade-7,2
milhões de novas habitações (IBGE - censo de 2.000), sendo 5,6 milhões, urbanas e 1,6
milhão, rurais. Um déficit concentrado, sobretudo, na faixa de renda familiar de até cinco
salários mínimos, majoritariamente até três salários mínimos, correspondentes a 82,5%.
Além disso, mais de 10 milhões de famílias habitam domicílios
inadequados...”...Habitação Social de qualidade é, sem dúvida, uma das maiores
necessidades do povo brasileiro e como podemos verificar nos exemplos aqui
apresentados é possível sim, ser de qualidade.

Este artigo trata destas questões, dentre outras, sistematiza experiências, apresenta resultados e
caminhos. Também quer contribuir com dados e experiências concretas para a reflexão e
formação dos profissionais de arquitetura e de áreas afins de todo Brasil, cuja formação deve
estar coerente com as necessidades do país. É, portanto, de grande valia para capacitação de
vários atores fundamentais na empreitada de enfrentar o déficit habitacional no Brasil, sejam eles
técnicos de órgãos públicos ou profissionais que atuam no setor privado.
3.2 Habitação rural e o Movimento dos Pequenos Agricultores
Em 1998, os camponeses, organizados em torno do MPA - Movimento dos Pequenos
Agricultores, verificaram a necessidade de investimentos em habitação.o Movimento iniciou o
processo reivindicatório por habitação rural. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
através da SEHAB-Secretaria Estadual da Habitação e da Agência Gaúcha de Fomento,
disponibilizou parte dos recursos necessários para investimentos em habitação rural, porém eram
insuficientes.
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Houve a necessidade de busca da parceria da CREHNOR e, a partir dessa união, iniciaram-se as
negociações com o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, na busca de
financiamento para complementar o valor necessário para viabilização do Projeto. O Governo
Federal e a CAIXA não conseguiam atender o pleito dos pequenos agricultores em função da
inexistência de linha de crédito para investimento em habitação no meio rural.
Os agricultores promoveram atos públicos em diversos locais, visando conseguir sensibilizar as
autoridades para a situação de suas famílias e para que fossem criadas linhas de crédito para
investimentos em habitação (Fig. 5 e 6).

Figura 5: Manifestação por crédito habitacional
rural em Lagoa Bonita do Sul/RS (2003).

Figura 6 Reunião com agricultores em Liberato
Salzano/RS (2003)rural em Lagoa Bonita do Sul/RS
(2003).

Houve também tentativas junto ao Conselho Curador do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço para que esse autorizasse o aporte de recursos do Fundo à Programas para
financiamento de habitação no meio rural.
Após cerca de três anos de negociações, foi obtida a alocação de recursos pelo Governo Federal,
por meio da SEDU/PR - Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, para financiar investimentos no meio rural, por meio do PSH - Programa de Subsídio
à Habitação de Interesse Social, repassados através Caixa Econômica Federal, visando a
implantação de um Projeto Piloto no Brasil, cujo convênio para sua realização foi assinado em
30/08/2002.
3.2 Mobilização dos recursos para implantar o projeto piloto
O MPA mobilizou seus grupos de base visando identificar as famílias necessitadas e estabelecer
critérios para priorização do atendimento das mesmas. Cada grupo de agricultores reunia-se e os
próprios identificavam os mais necessitados, com base nos critérios de maior carência e de
precariedade das condições de vida, visando a indicação final das famílias que seriam atendidas
prioritariamente
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Concomitantemente, houve a formação de uma Equipe Técnica pelo MPA para elaboração do
projeto técnico das edificações, bem como para planejar a orientação das famílias quanto à
execução e acompanhamento das obras, pois a mão de obra seria através de mutirão e
autoconstrução.
O MPA contratou dois arquitetos e alguns técnicos para a elaboração dos projetos técnicos
(plantas e também maquetes, conforme figuras 7 e 8) para que fossem submetidos à aprovação
pelas famílias que participariam do “piloto”, buscando viabilizar um projeto único aplicável a
todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, o MPA realizou 17 seminários
regionais para definir o projeto final, para esclarecimentos sobre a obtenção dos recursos e os
procedimentos para a contratação, construção das casas e pagamento aos fornecedores.

Figura 7: Maquete da habitação: vista externa

Figura 8: Maquete da habitação: vista interna

A casa é composta de dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, além de uma área externa com
área construída total de 52 m² (Fig. 7 e 8). Um detalhe chama atenção nesse projeto: o banheiro
não se localiza entre os dois dormitórios, como seria, normalmente, em uma habitação para uso
no meio urbano. Por exigência das mulheres dos agricultores, o banheiro fica com acesso por
uma área externa. A justificativa é simples, porém importante: quando a família vem do
“serviço”, sempre estará com os calçados e roupas sujas pois seu dia-dia é na lavoura. Dessa
forma, se o banheiro fosse junto aos dormitórios, em todo o final do turno de trabalho haveria o
trânsito pela casa e a mesma iria sujar. Da forma que ficou disposto, o acesso pode ocorrer pela
parte externa da casa, sem sujar a parte interna.
Após a definição do projeto em conjunto com as famílias, o houve a apresentação do mesmo à
CAIXA, para os trâmites necessários visando à contratação. Quando concluída a tramitação da
proposta e obtida autorização para contratação, havia um prazo pequeno para finalizar a mesma,
tendo em vista que o orçamento disponibilizado somente poderia ser utilizado dentro do
exercício do ano corrente (2002).
Visando agilizar a contratação, a CAIXA centralizou todo o processo de tramitação interna, para
todo o Estado do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo onde foi montada uma “central”, para
onde era destinada toda a documentação das famílias, que gerou um grande volume de papéis,
pois foram 2.031 famílias e os documentos necessários eram do casal. Para que esse objetivo
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pudesse ser atingido, a CREHNOR e o MPA disponibilizaram pessoal para auxiliar na
organização e triagem dos documentos a serem encaminhados para a CAIXA, de forma que lá
chegassem em prazo e condições de contratação para todos os beneficiários, o que foi viabilizado
até o mês de novembro de 2002.
4 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO: PARCERIAS REALIZADAS
Para viabilizar a implantação do Projeto, foram buscadas algumas parcerias, sem as quais não
teria sido possível sua realização.
O Governo Federal, através da CAIXA e pelo PSH - Programa de Subsídio à Habitação de
interesse Social disponibilizou R$4.500,00 de subsídio para cada família, totalizando
R$9.139.500,00. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Agência Gaúcha de
Fomento disponibilizou R$1.850.000,00. A diferença do valor necessário para adquirir o
material de construção para execução das casas veio do empréstimo pela CREHNOR
(R$1.041.290,98) aos próprios beneficiados e da CAIXA, que abriu mão de parte de sua
remuneração (R$2.010.690,00) para viabilizar o Projeto Piloto (Tab. 1).
Tabela 1: Quadro de Composição do Investimento do Projeto Piloto de Habitação Rural
Participantes
GOVERNO FEDERAL e CAIXA
(recursos PSH + parte da remuneração)
CREHNOR
AGÊNCIA GAÚCHA DE FOMENTO
TOTAL DO INVESTIMENTO

Valor
[R$]
11.150.190,00

Percentual
[%]
79,41

1.041.290,08

7,42

1.850.000,00

13,18

14.041.480,08

100,00

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2004.

O valor do material de construção ajustado com fornecedores para construir a casa foi de
R$6.913,57 por unidade habitacional (Tab. 2). A mão-de-obra foi realizada em regime de
mutirão e/ou autoconstrução, de acordo com a possibilidade de cada local. Para viabilizar este
orçamento (que foi a um preço bastante reduzido), os agricultores negociaram com diversas
empresas fornecedoras de materiais de construção, buscando viabilizar o melhor custo-benefício.
Como eram mais de 2.000 unidades habitacionais, o volume de vendas de materiais era
significativo e, dessa forma, despertava o interesse dos fornecedores na parceria (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, 2004).
Tabela 2: Quadro do Investimento, unidades habitacionais e custos do Projeto Piloto de Habitação Rural
Investimento Total em Material de
Construção[R$]
14.041.480,08

Nº de Unidades
Habitacionais
2.031

Custo por Unidade
Habitacional [R$]
6.913,57

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2004.

Porém havia a questão da logística, pois todas as casas estavam localizadas na zona rural e em
112 municípios do Estado. Desta forma, o fornecedor do material, além de propor um bom
preço, teria que garantir a qualidade dos materiais e a logística para entrega dos mesmos, que
deveria ser planejada cuidadosamente de forma a não comprometer o andamento das obras
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2004).
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5 PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL: RESULTADOS OBTIDOS
Segundo os dirigentes da CREHNOR e do MPA, os objetivos da busca de recursos eram, entre
outros, a contenção do êxodo rural através da melhoria das condições de vida dos camponeses
associados às duas Entidades, proporcionando-lhes uma habitação digna (Fig. 9). Dessa forma
houve melhoria na auto-estima dos moradores para gerar maior disposição das famílias em
continuar no meio rural e desenvolver culturas alternativas para sua sobrevivência. Houve
melhorias em seus pomares, hortas e jardins, buscando desenvolver culturas alternativas. Assim
também poderia ser iniciado um processo de redução do empobrecimento dessas famílias.
Inclusive poderia viabilizar o retorno de algumas famílias da cidade para sua área de terra no
campo.

Figura 9: : Inauguração de moradia rural (2003)

Figura 10: Placa comemorativa inauguração(2003)

A participação e a responsabilidade das famílias era grande, pois se tratando de um Projeto
Piloto, do seu sucesso dependeriam ações futuras para investimentos em habitação de interesse
social na zona rural. Portanto, cada detalhe deveria ser cuidadosamente programado. Foi
realizada uma experiência concreta e de sucesso em intervenção para construção de unidades
habitacionais na zona rural em que foram beneficiados 2.031 famílias de pequenos agricultores
(Fig. 9 e 10). Houve melhora significativa na qualidade de vida das famílias beneficiadas,
conforme foi constatado em visitas realizadas às mesmas e como pode ser visto em depoimentos
gravados pelas famílias nos relatórios dos agentes promotores e financeiros. É importante
registrar que a participação das famílias levou à projeção das mulheres nas tomadas de decisões,
pois devido a questões culturais locais, os homens sempre decidiam as questões que envolviam a
família e sua terra.
Em depoimentos dos beneficiários, surgiram relatos surpreendentes, como por exemplo o de um
jovem rapaz, que comentava estar preocupado em permanecer no campo, pois na região em que
ele vivia não havia “moças” para se relacionar e constituir família. É comum as jovens se
mudarem para o meio urbano para estudar e conseguir emprego, não retornando mais ao meio
rural e também não querendo se relacionar com os rapazes que ficaram, pois procuram evitar as
mesmas condições de vida de seus familiares. Já os “rapazes” têm dificuldade de “ir para a
cidade”, pois precisam ficar para ajudar seus pais nos serviços da propriedade, que são
”pesados”. Dessa forma, a população no meio rural tende a envelhecer e diminuir cada vez mais.
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Desde a realização desta intervenção, há a alocação de recursos destinados exclusivamente para
investimentos em habitação de interesse social no meio rural, primeiramente através do próprio
PSH, mais tarde também pelos Programas Carta de Crédito FGTS-Operações Coletivas (recursos
autorizados pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e Crédito
Solidário (recursos do FDS - Fundo de Desenvolvimento Social).
O Projeto Piloto foi “batizado” de Habita Rural e inscrito na 3ª Edição do Concurso “CAIXA Melhores Práticas em Gestão Local”. Entre 259 inscritos, foi classificado entre os 10
considerados melhores do País na edição do ano de 2003/2004. O Programa CAIXA Melhores
Práticas em Gestão Local, encontra-se configurado de acordo com o modelo do Habitat-Nações
Unidas (Best Practices and Local Leadership Programme-BLP)2.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação desse Projeto Piloto de Habitação de Interesse Social no Brasil demonstrou que a
melhoria das condições de habitação no campo para os pequenos agricultores contribui
efetivamente para o aumento da auto-estima dos mesmos, estimulando-os a buscarem culturas
alternativas, saindo da monocultura, o que auxilia no combate a pobreza e a diminuição do êxodo
rural. Se considerarmos que as cidades estão a cada dia que passa com mais problemas,
causados pelo crescimento vertiginoso da urbanização das mesmas, não há dúvidas de que o
investimento em habitação no meio rural é um importante incentivo para que pequenos
agricultores lá permaneçam e até mesmo que alguns retornem das cidades para suas
propriedades.
Há que se ressaltar, porém, que, embora a habitação seja uma necessidade básica das famílias,
somente ela não é suficiente para manter agricultores no campo. É necessário que sejam
planejadas ações no sentido de facilitar acesso à saúde, educação, transporte, entretenimento e
tecnologia para os mesmos, além de estimular pesquisas e estudos em torno de novas alternativas
de culturas e formas de comercialização.
Assim, do ponto de vista de atendimento ao direito à moradia e fixação no campo, o programa
teve resultados satisfatórios, embora ainda iniciais e restritos devido à grande demanda
brasileira. Alguns beneficiários relataram que muitos não acreditavam que seria concretizada a
construção de casas com recursos via CAIXA, pois sabiam que a instituição financeira, em
aproximadamente 150 anos, nunca havia operado no meio rural.
Em relação aos aspectos de organização social, a mobilização dos interessados, através de suas
organizações, foi fator determinante para que o objetivo fosse atingido, pois se não estivessem
organizados e reivindicado suas necessidades certamente não havia sido realizada a intervenção
e possivelmente não haveria recursos disponíveis destinados para habitação no meio rural.
Quanto ao aspecto econômico e financeiro, registra-se que o sucesso dessa intervenção Piloto
demonstrou a importância de investimentos neste segmento e desencadeou uma forte ação por
parte do Governo Federal, através da CAIXA, alocando recursos para Habitação de Interesse
2

A Agenda Habitat é um compromisso assumido pelo Brasil na Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos, em
Istambul-Turquia, em 1996. O objetivo é identificar, avaliar, premiar e disseminar as melhores práticas em gestão local nas quais a CAIXA tenha
participado como parceira. As 10 Melhores Práticas selecionadas no Brasil concorrem com outras práticas do mundo inteiro, onde são escolhidas
as 100 melhores.

12

Social no meio rural. Em todos os programas criados a partir de então estão sendo
disponibilizados recursos em valores significativos para investimentos no meio rural.
No período de meados de 2003 a meados de 2007, conforme relatórios internos da CAIXA, a
demanda por crédito para habitação social na zona rural alcançou aproximadamente 30.000 UH unidades habitacionais (em média 7.500 UH por ano) para construção de casas novas ou
reformas, somente no âmbito de atendimento da Regional de Passo Fundo, que abrange 215
municípios, de um total de 496, do Estado do Rio Grande do Sul, o que demonstra uma forte
demanda e necessidade de continuidade dos investimentos na área (CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, 2006).
Ainda, para novas intervenções no meio rural, recomenda-se que haja uma atenção especial com
a questão da destinação do esgoto sanitário das unidades habitacionais bem como a realização do
“trabalho social” (que é orientação das pessoas beneficiadas com a intervenção, sob diversos
aspectos), previsto em outros programas desenvolvidos com recursos federais. O “trabalho
social” prevê o enfoque dos cuidados com a manutenção e conservação da habitação e do
sistema de esgoto sanitário, as questões relacionadas à preservação do meio ambiente, à geração
de emprego e renda e ao associativismo.
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