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Resumo: Este artigo tem o objetivo de demonstrar a forma como se estruturou o Programa 
Nacional de Habitação Rural e o número de famílias atendidas no município de Ouro Verde 
do Oeste. Com essa finalidade foi realizada uma revisão bibliografica e entrevista com o 
gestor do projeto. Os resultados apontaram que das 52 famílias cadastras, 19 % já 
receberam suas moradias, 58% aguardam o término da construção, 15% aguardam o 
processo final e 8% não foram habilitados. Assim, o programa configura-se como uma 

política de direitos humanos, garantindo uma moradia digna, além de elevar a qualidade de 
vida nas áreas rurais. 

Palavras-chave: Políticas Sociais; Habitação Rural; Êxodo 
Rural. 

Abstract: This article aims to demonstrate how the National Program for Rural Housing was 
structured and the number of families that was served in Ouro Verde do Oeste. For this 
purpose, it was made a bibliographic review and an interview with the project manager. The 
results showed that from 52 registered families, 19% have already received their homes, 
58% are awaiting the completion of construction, 15% wait the final process and 8% were not 
enabled. Thus, the program appears as a human rights policy, ensuring decent housing, as 
well as improving the quality of life in rural areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

As políticas públicas na análise de Silva e Silva (2001) são definidas tanto como um 

conjunto de ações quanto de omissões do Estado, dependentes de processos econômicos, 

políticos e sociais. Podem também ser entendidas como conquista dos trabalhadores na 

ampliação da garantia de seus direitos sociais. 

As lutas por políticas sociais inclusivas, no Brasil, são históricas. Os desafios estão desde o 

direito à moradia até o direito ao lazer, incluindo nesse meio, o acesso à educação, à saúde, 

à cultura e à cidade. Nesta perspectiva Sachs (2008, p.) colabora afirmando que “o conjunto 

da população deveria ter iguais oportunidades de acesso a serviços públicos, tais como 

educação, proteção, à saúde e moradia”. 
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Neste cenário as politicas habitacionais vêm de encontro com a necessidade de melhoria 

das condições habitacionais e a garantia do direito à moradia preconizada em várias 

legislações. 

Diante disso o município de Ouro Verde do Oeste – Pr, através do Programa Nacional de 

Habitação Rural possibilitou a construção de moradias para as famílias que residem nas 

áreas rurais do município cuja renda anual seja inferior a R$ 15.000,00  comprovada através 

da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP. 

Dessa forma o município possibilita a garantia de moradia digna às famílias de pequenas 

propriedades favorecendo a permanência destas no meio rural. Assim a nova moradia 

caracteriza-se como mecanismo para a ampliação da qualidade de vida ocasionando uma 

nova expectativa de vida dessas famílias. 

2. APROXIMAÇÕES TEÓRICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM HABITAÇÃO RURAL 

Com a finalidade de obter resultados em varias dimensões e promover o bem-estar da 

sociedade, os governantes se utilizam das políticas públicas. Contudo essas decisões 

políticas em grande medida são tomadas a partir da perspectiva dos governantes e não pela 

sociedade. 

Para definir ou conceituar as politicas públicas é imprescindível que se tenha em mente que 

não existe uma única forma nem uma exatidão nesta definição, pois ocorrem muitas 

divergências entre os autores. A definição utilizada por Souza (2006, p.25) implica em 

responder as perguntas: “quem ganha o quê, por quê e que diferença faz”. 

A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 

traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p.27). 

Conforme a autora supracitada, outros grupos além do governo também se envolvem na 

formulação de políticas públicas, defendendo cada qual os seus interesses. Neste processo 

é de fundamental importância o envolvimento da sociedade na formulação das políticas 

públicas para que também suas demandas sejam atendidas. 

Nesta perspectiva, a participação dos diferentes atores sociais, nas decisões que afetam a 

vida dos mesmos é imprescindivel, pois podem influenciar diretamente nas demandas das 

politicas públicas.  

Conforme Rocha (2009, p.15): 

 

Parece pertinente que o envolvimento dos cidadãos na gestão pública incide 
diretamente sobre as possibilidades e os padrões de interação entre o governo e a 
sociedade, de forma que a participação social é condição indispensável tanto para a 
formulação de demandas quanto para a própria interação política entre a sociedade 
e as instituições governamentais. 
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Assim, a participação ativa dos cidadãos é essencial no processo de direcionar as políticas 

publicas e atender as demandas da população. Gonh (2011) indica que. a participação 

social se configura como um espaço educativo a qual gera  aprendizagens e saberes. 

Segundo a autora “Há um caráter educativo nas práticas que se desenrolam no ato de 

participar, tanto para os membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, e 

também para os órgãos públicos envolvidos – quando há negociações, diálogos ou 

confrontos”. (GOHN, 2011, p. 333). 

2.1. Política de habitação rural 

A carência de moradia tanto em áreas urbanas como rurais há tempos tem atingido o setor 

habitacional brasileiro. Nesta direção as legislações procuram preconizar ações que 

contribuam para melhorar o acesso a moradia digna para a população que está destituída 

deste direito. Além do que, o direito à moradia digna é um direito social conquistado por 

meio de constantes lutas provocadas por movimentos sociais. 

Na Declaração Universal dos Direitos humanos o direito à moradia digna foi reconhecido e 

inserido como pressuposto para a dignidade da pessoa humana. Nesta Conjuntura a 

Constituição Federal de 1988 concebe a moradia como um direito social juntamente com a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. (BRASIL, 1988). 

O artigo 23 desta mesma Constituição também define que é competência tanto da União, 

como dos Estados e Municípios promover programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

Da mesma forma o artigo 187 define que a:  

 

A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação 
efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem 
como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando 
em conta, especialmente: VIII - a habitação para o trabalhador rural. (BRASIL, 
1988). 

 

Nesta mesma direção a Agenda 21 Brasileira recomenda: 

 

Desenvolver linhas específicas para a locação social, pelo aproveitamento do 
estoque existente e recuperação das áreas centrais degradadas, visando ampliar a 
oferta de alternativas habitacionais e o acesso à moradia adequada para aqueles 
que não têm condições de adquirir uma unidade habitacional. (2004, p.54). 

 

Contudo é também importante pesar o fato de que, a crise de moradia no Brasil está 

fortemente ligada com o modelo de sociedade excludente onde a falta de moradia é 

consequência de uma distribuição de renda desigual assim como do desemprego ou do 

subemprego (Funes, 2005). 
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Embora que a falta de moradia seja um problema constante, se registrou um importante 

avanço através de iniciativas das políticas públicas direcionadas à moradia. 

Neste cenário a partir de 2003 a problemática sobre a moradia aparece com maior 

relevância nas iniciativas das políticas públicas brasileiras. Neste interim o Governo Federal 

iniciou o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), com a finalidade “de reduzir o 

histórico déficit habitacional dos territórios rurais, oferecendo acesso facilitado à política 

social de habitação rural por parte dos agricultores familiares em condições 

socioeconômicas mais vulneráveis” (ROVER MUNARINI, 2010, p.261). 

O Programa Nacional de Habitação Rural é uma modalidade do Programa Minha Casa, 

Minha Vida, regulamentado pelo Ministério das Cidades, voltado para a população que vive 

no campo como os agricultores familiares e trabalhadores rurais, ou pertence a 

comunidades tradicionais. (Cartilha do Programa Nacional de Habitação Rural). 

O objetivo do programa é de produzir novas unidades habitacionais nas propriedades rurais, 

posses e em agrovilas, ou reformar as existentes, ou ainda, ampliação das mesmas. 

Desta forma este artigo tem a finalidade de demonstrar a forma como se estruturou o 

Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR no município de Ouro Verde do Oeste, bem 

como o número de famílias atendidas pelo programa. 

2.2. O Programa Nacional de Habitação Rural  em Ouro Verde do Oeste-Pr 

O município de Ouro Verde do Oeste esta localizado no oeste paranaense. Iniciou-se como 

“patrimônio” de Ouro Verde em abril de 1960. Os colonizadores vieram do norte do Paraná, 

região de Londrina, que iniciaram o processo de colonização e derrubada das matas com a 

instalação de serraria para extração de madeira. As atividades agrícolas estavam voltadas 

ao cultivo do arroz, feijão, milho e batata, e mais tarde iniciou-se o café e hortelã. (Souza, 

2003). 

Em 12 de abril de 1965, o “patrimônio de Ouro Verde” se torna Distrito de Ouro Verde 

pertencendo ao município de Toledo-Pr. Até 1974 a agricultura continuava quase que em 

sua totalidade com trabalho manual, apesar de que a mecanização já avançava nas áreas 

rurais. (Souza, 2003). 

No de 1975 na agricultura iniciava- se o binômio “soja trigo” e em 1977 se instala em Ouro 

Verde de forma expressiva um entreposto da Coopagro – Cooperativa Agrícola do Oeste do 

Paraná, em 1978 o plantio algodão dominou a região, “tinha serviço para todos”. No 

recenseamento de 1980 em Ouro Verde registra uma população de 8.029 habitantes onde 

5.286 residiam na zona rural, ou seja, mais de 50 % de seus habitantes se concentravam na 

área rural. (Souza, 2003). 

Somente em 12 de junho de 1989 Ouro Verde é desmembrado do município de Toledo e 

elevado à categoria de munícipio. 
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O munícipio também foi vítima do êxodo rural ocasionado pela modernização agrícola que 

se pauta na mecanização excessiva e favorece a monocultura, diminuindo com isso a mão 

de obra e inviabilizando a continuidade das famílias no meio rural. Realidade também 

vivenciada pela maioria das regiões brasileiras, conforme aponta a tabela. 

 

Tabela 1: Migração populacional 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Sistematizado pelos autores. 

O êxodo rural pode ser analisado como uma inercia do Estado frente às necessidades 

rurais. Na maioria das vezes o êxodo ocorre na busca por melhores condições de vida para 

as famílias rurais que não tiveram condições para gerar sua suficiência econômica. 

Conforme dados disponibilizados no site do município relacionados com Censo demográfico 

de 2000 a população urbana era de aproximadamente 3.383 habitantes e a rural de 2089. 

Atualmente os dados do IBGE indicam que o município conta com 5.692 habitantes, 

aproximadamente, sendo 1.653 residentes na área rural. O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal-IDHM - é de 0,709 e ocupa a 184º posição no Estado do Paraná ficando 

a baixa da media estadual que é de 0,749. 

O PNHR teve inicio no município no ano de 2011, com articulação entre as Entidades 

Organizadoras – EO, o agente operador financeiro do programa e os agricultores familiares. 

As Entidades Organizadoras - EO que atuam no processo do PNHR são a Prefeitura 

municipal, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater e a 

Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR. Estas Entidades são responsáveis pela 

elaboração, estudo e apresentação das propostas aos agentes operadores, bem como a 

organização e indicação dos grupos de beneficiários, pelo acompanhamento e medição da 

execução da obra, e ainda, pela execução do trabalho social junto aos beneficiários. A Caixa 
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Econômica Federal e Banco do Brasil são os agentes operadores e financeiros do 

programa. 

Os beneficiários são organizados de forma coletiva, neste caso as EO somente organizaram 

os agricultores familiares que se enquadram no grupo I cuja renda familiar bruta não 

ultrapassa R$ 15.000,00 comprovada através da Declaração de Aptidão ao PRONAF, 

carteira de trabalho ou contrato de trabalho. 

Ficam impedidos de participar do programa os beneficiários que possuem CADIN1; ser 

detentor de financiamento imobiliário; possuir débitos junto à Receita Federal; dispor de área 

superior a 4 módulos fiscais; ser proprietário de qualquer outro imóvel urbano ou rural; ter 

recebido subsídios lastreados em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS,  Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH ou  do Fundo de 

Arrendamento Residencial - FAR; ou estar enquadrado nos grupos “A” ou “D” do PRONAF 

(Caixa Econômica Federal, 2014). 

O subsidio máximo repassado pelo orçamento geral da união para a edificação de novas 

unidades habitacionais rurais, para as regiões nordeste, sul, sudeste e centro-oeste é de no 

máximo R$ 28.500,00, e R$ 17.200,00 para reformas de moradias. (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2014). 

A contrapartida financeira das famílias do grupo I é equivalente a 4% do valor repassado 

para a edificação ou reforma dividido em até quatro pagamentos anuais e de igual valor, 

com a primeira parcela de 1% vencendo doze meses após a entrega da moradia nova, 

reformada ou ampliada. 

Os repasses e a gestão dos recursos são realizados por uma Comissão de Representantes 

- CRE composta por, no mínimo de três representantes, dois eleitos entre os beneficiários 

do programa e um indicado pela EO. A CRE fica responsável pela abertura de uma conta 

poupança não-solidária destinada para os repasses financeiros, ou seja, uma conta bancária 

onde as movimentações de saque devem ser realizadas com a concordância de todos os 

titulares, bem como a prestação de contas aos demais benificiários. 

As EO organizaram grupos com no máximo 10 famílias por grupo, e até o momento 52 

famílias se cadastraram no programa. Entretanto apenas 48 tinham o perfil para receber o 

benefício, das quais 10 famílias já receberam as casas com média de 52m², outras 30 

famílias estão aguardando o término das construções com média de 46,7m², e 08 famílias 

estão aguardando o processo final do programa para serem atendidas. 

                                                
1 Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal. 
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Tabela 2: Distribuição das famílias no programa 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste - Pr, sistematizado pelos autores. 

Com relação à fiscalização, acompanhamento da execução e medições das obras, essas 

ficam a cargo da EO em parceria com mestre de obra da Companhia de Habitação do 

Paraná. 

Foram concedidos repasses no valor de R$ 28.500,00 para cada beneficiário, através de 

depósitos bancários em conta aberta pela comissão de representantes. Os valores são 

liberados em parcelas de acordo com o andamento da obra. A primeira e a segunda parcela 

são antecipadas em até 30 dias após a assinatura dos contratos do empreendimento, 25%, 

após a assinatura do contrato, e 15% se a obra estiver iniciada, respectivamente. 

As demais parcelas, exceto a última, podem ser liberadas nas seguintes condições: 

Percentual acumulado liberado até 55%, desde que o percentual acumulado de obras, 

atestado pelo agente operador, seja de no mínimo 25%; percentual acumulado liberado até 

70%, desde que o percentual acumulado de obras, atestado pelo agente operador, seja de 

no mínimo 40%; percentual acumulado liberado até 85%, desde que o percentual 

acumulado de obras, atestado pelo agente operador, seja de no mínimo 60%; percentual 

acumulado liberado até 95%, desde que o percentual acumulado de obras, atestado pelo 

agente operador, seja de no mínimo 75%. (Caixa Econômica Federal, 2014). 

Conforme dados da Secretaria de Habitação do município, até o momento, não ocorreu 

nenhum processo de reforma de habitação rural no município. Por outro lado a procura foi 

expressiva para construção de casas novas, mas apenas 3% da população rural está sendo 

contemplada. 
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Em média as famílias que estão sendo beneficiadas possuem propriedade de terra entre 07 

a 15 hectares. As quais se configuram, conforme a lei nº 11.326/06, como agricultores 

familiares, responsaveis por gerar 80% da ocupação no setor rural e por cerca de 40% da 

produção agricola. (CONAB, online). 

Na visão dos gestores do programa, é de fundamental importância à construção dessas 

moradias nas áreas rurais do município, principalmente para elevação da autoestima das 

famílias beneficiárias, colaborando ainda para a permanência das mesmas na área rural, 

visto que as moradias que existiam anteriormente estavam em precárias condições. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A PNHR cadastrou 52 famílias que residem nas áreas rurais do município de Ouro Verde do 

Oeste. Entretanto por enquanto somente 19% receberam a sua nova moradia. Desta forma 

não é possível ainda avaliar o impacto desta política pública para a maioria das famílias do 

município inscritas no programa. 

Apesar de se tratar de uma política pública com restrições, o gestor do programa no 

município apontou uma procura expresiva para contrução de casas novas, porém apenas 

3% da população rural esta sendo contemplada. Contudo, existe uma preocupação quanto à 

continuidade do programa no município, pois o objetivo do programa é contemplar todos os 

habilitados. 

Neste cenário, o programa de habitação rural se configura como uma política de direitos 

humanos, garantindo uma moradia digna, além de elevar a qualidade de vida nas áreas 

rurais, e com isso colaborar com a autoestima das famílias beneficiadas e a possibilidade de 

mantê-las no lugar onde vivem. 

Além do que as famílias das áreas rurais não necessitam somente políticas voltadas para a 

produção e comercialização. Necessitam também de políticas que garantam condições de 

cidadania e de direitos humanos, como neste caso o direito a moradia. 
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