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Resumo:
Objetiva-se com esta pesquisa analisar o Programa Nacional de Habitação Rural (PRNH) no Estado do
Rio Grande do Sul, o caso do Município de Tenente Portela-RS. Os procedimentos metodológicos
utilizados foram: pesquisa bibliográfica; documental; aplicação de questionário semiestruturado ao
grupo beneficiado pelo PRNH/2013 no município mencionado. O programa é uma estratégia
impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito do agricultor familiar à moradia adequada e
visa incentivar a permanência do homem no campo, assim como a produção de alimentos, incluindo os
agricultores de baixa renda. A pesquisa verificou como o PNHR é executado no município, as melhorias
na vida das famílias beneficiadas e o funcionamento do programa. Tal como as normas de
enquadramento e o processo de acompanhamento do projeto, identificando a interferência na agricultura
familiar e avaliação do impacto socioeconômico. Os resultados demonstram que os beneficiários
identificaram melhoria na qualidade de vida e bem estar de suas famílias após a construção da casa, em
relação à produção a mesma manteve-se estável com tendência de aumento nas propriedades
pesquisadas, refletindo em uma melhor situação econômica.
Palavras chave: Habitação Rural, Agricultura Familiar, Permanência no Campo.

Analysis from Beneficiaries of The Nacional Rural Housing Program
in A Small Town from Rio Grande do Sul
Abstract:
Objective this research was to analyze the National Rural Housing Program (PRNH) in the state of Rio
Grande do Sul, the case of the Municipality of Tenente Portela RS. The methodological procedures used
were bibliographical research; documentary; a questionnaire semi structured the group benefited from
PRNH / 2013 in the city mentioned. The program is a strategy driven by the federal government to
ensure the right of family farmers to adequate housing and aims to encourage the permanence of man in
the field, as well as food production, including low-income farmers. The survey found as PNHR runs in
the municipality, improvements in the lives of the families and the operation of the program. As the
standards framework and design of the monitoring system, identifying the interference in family farming
and evaluation of the socioeconomic impact. The results demonstrate that the beneficiaries have
identified improving the quality of life and well-being of their families after the construction of the
house in relation to the same production remained stable with an upward trend in the surveyed
properties, resulting in a better economic situation.
Key-words: Rural Housing, Family Agriculture, Permanence in the Field.

1 Introdução
Com o objetivo de organizar os recursos para tentar diminuir a desigualdade entre a população,
o Estado busca por meio de políticas públicas a inclusão social e atender os diretos básicos das
pessoas, como o caso do Programada Nacional de Habitação Rural (PNHR), que subsidia a
construção e reforma/ampliação de unidades habitacionais para os agricultores familiares de
baixa renda. O êxodo rural aumentou de forma muito rápida a população urbana, os agricultores
saíram da zona rural na busca de empregos nas grandes fábricas, e a demanda de pessoas foi
maior que as ofertas de trabalho, situação que contribuiu de forma generalizada para o
crescimento das periferias das grandes cidades, ao mesmo tempo em que os poucos agricultores
familiares que permaneceram no campo continuaram desamparados e recebendo preços
indignos pela venda de seus produtos.
A mercê da instabilidade de renda, dependendo da própria sorte em períodos de secas ou chuvas
em demasia, com a diferença exorbitante entre o que o agricultor recebe pelo seu produto e o
preço do mesmo no mercado, fatores estes que não permitem que o agricultor familiar tenha
renda suficiente para investir na construção de uma moradia. Em um momento em que a
aumentar a produção de alimentos se faz ainda mais necessária para combater a fome, tornouse fundamental uma política pública que subsidie unidades habitacionais na zona rural e
incentive os agricultores a permanecerem no campo.
Como estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito do agricultor
familiar à moradia foi criado o Programa Nacional de Habitação Rural. O programa permite
melhorar a vida dos agricultores, que foram pouco valorizados pela importância de seu trabalho
na produção de alimentos para a nação, tendo a oportunidade de construir sua casa com subsídio
do Governo Federal, a qual, não teriam condições com recursos próprios. A pesquisa foi
realizada no município gaúcho de Tenente Portela-RS, município predominantemente agrícola,
possui 369,24 Km de extensão, destes a área dedicada á agricultura é de 242,76 Km. Em relação
à agricultura as principais atividades agrícolas são plantações de soja, trigo, fumo e milho,
produção de leite, suinocultura, avicultura e piscicultura. Foi emancipado em 15 de agosto de
1955, possui 13.719 habitantes, destes 8.847 residem na zona urbana e 4.872 na zona rural,
havendo 1.793 imóveis rurais cadastrados no INCRA (Instituto Nacional de Colonização de
Reforma Agraria). A economia do município é baseada na agricultura, e a maior fonte de
arrecadação de receita do município é a suinocultura, seguido pela produção leiteira e grãos
como soja, milho, trigo, entre outros (Prefeitura Municipal de Tenente Portela, 2014).
Ao considerar a importância da agricultura familiar para a economia dos munícipios pequenos
como o caso de Tenente Portela-RS, essa pesquisa busca verificar como o PNHR é executado
neste município do estado do Rio Grande do Sul, quais a melhorias na vida das famílias
beneficiadas. Soma-se a isto que o presente estudo contribui para o desenvolvimento econômico
da região e do Estado, uma vez que uma moradia incentiva o agricultor familiar a permanecer
no campo, gerando emprego e renda para sua família, produzindo alimentos para a subsistência
bem como a venda do excedente. Todavia, o presente estudo teve como objetivo realizar um
estudo acerca dos benefícios e objetivos do Programa Nacional de Habitação Rural em relação
aos agricultores familiares que são beneficiários.
2 Desenvolvimento
Os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural são os agricultores familiares de
baixa renda. O conceito de agricultor familiar encontra-se na Lei nº 11.326, em seu Art. 3o
considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer
título, área maior do que quatro módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra
da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III -

tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao
próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família.
A agricultura familiar compreende famílias que possuam uma área de terra pequena, que se
utilizam apenas da mão-de-obra dos componentes da família e com renda derivada desse
trabalho na lavoura. Atualmente, agricultura familiar parece ser uma expressão consensual e
não problematizável, com um número crescente de ações governamentais a ela dirigida, em
diversos âmbitos, como se fosse homogêneo o imenso conjunto de estabelecimentos rurais
designados como familiares: 4,36 milhões, segundo o Censo de 2006, ou 85% do total de
estabelecimentos apurados (EMBRAPA, 2013).
Confrontando os resultados dos dados estruturais dos censos agropecuários no estado do Rio
Grande do Sul no decorrer dos anos, é evidenciada uma significativa diminuição dos
estabelecimentos agropecuários. No ano de 1970 eram 512.303 estabelecimentos, em 2006
haviam reduzido para 442.564 unidades (IBGE, 2013).
Ao passo que reduzem o número de estabelecimentos rurais, a maioria de pequenos
agricultores, diminui a também produção de alimentos, e aumenta a população urbana que
consome esses alimentos. Essa disparidade se torna um grande problema em um momento que
ainda não há políticas públicas suficientes para que os agricultores se mantenham no campo, o
êxodo rural é uma realidade preocupante. As propriedades familiares sofrem uma desigualdade
muito grande quanto se trata de distribuição de terras, isso se deve historicamente a forma de
colonização, que distribuiu boas áreas de terras para a época, mas insuficientes para hoje
(TEDESCO, 2001).
No Brasil os debates sobre a agricultura familiar ainda são recentes, e não possuem contornos
bem definidos. Essa atividade esta sendo vista como uma forma social reconhecida e legitimada
na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura agraria e majoritariamente composta
por explorações nas quais o trabalho da família assume importância decisiva para a sociedade
como um todo, isso difundiu entre os teóricos brasileiros outra visão da importância da
agricultura familiar, e operando um deslocamento teórico e analítico na sociologia dos estudos
agrários e rurais, cujas preocupações giravam até então em torno do capitalismo (SCHNEIDER,
2003).
A importância da permanência do pequeno agricultor no campo e do apoio do governo a eles
se dá pelo fato de que se não forem incentivados, vão mudar-se para a cidade, na parte mais
periférica dela e precisar também de alimento, sem ter quem o produza, tornando o combate a
fome praticamente impossível.
3 Programa Nacional de Habitação Rural
Ao longo da história, no Brasil, verificou-se que a crise habitacional agravou-se paralelamente
ao processo de crescimento e urbanização das cidades. A maioria das ações governamentais
visava apenas tratar da crise habitacional de forma pontual, sem bases sustentáveis necessárias
a resolução efetiva do problema (NOAL e JANCZURA, 2011).
Por volta de 1906, que as primeiras moradias com apoio do setor público foram construídas,
mesmo sendo apenas uma reposta de cunho político e não uma política habitacional efetiva. No
início da industrialização, década de 30, as empresas resolveram em parte o problema de
moradia da mão de obra através da construção de vilas operárias, próxima às fábricas, cujas
residências eram alugadas ou vendidas aos operários. A partir dos anos 60, com a necessidade
das construções de casas populares, cria-se o BNH e o sistema financeiro de habitação para
financiá-las, porém a ausência de uma proposta clara de intervenção no setor habitacional, o

BNH é extinto em 1986, passando a ser incorporado pela Caixa Econômica Federal (RIBEIRO,
2007).
Até a década de 60 não haviam políticas públicas eficientes voltadas para habitação, a tentativa
de criar um banco para o financiamento de casas populares foi fracassada e é só partir das
décadas seguintes que começam a surgir algumas políticas governamentais que visavam reduzir
o déficit habitacional causado pelo crescimento das cidades em virtude do grande número de
pessoas que saíam da zona rural ou de cidades pequenas e partiram para as cidades maiores em
busca de empregos nas fábricas. (NOAL e JANCZURA, 2011).
Em 2009, deu-se início ao que viria a se tornar o maior programa habitacional destinado às
pessoas de baixa renda do país com subsídios governamentais. Em 2011 teve início à segunda
fase do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV. Na nova versão do programa na qual
algumas ocorreram mudanças visando reajustar as faixas de renda bem como aumentar o
número total de unidades residenciais a serem contratadas, com intuito de melhorar a qualidade
das moradias construídas (ANDRADE, 2012).
Outra ação que contribuiu para a expansão de políticas públicas voltadas para habitação foi a
criação do Ministério das Cidades, que é o órgão responsável por controlar e fiscalizar a maioria
das políticas criadas para tentar reduzir o déficit habitacional e busca oferecer condições dignas
de moradia as famílias de baixa renda. A política de habitação pode contribuir muito para a
redução da pobreza, da desigualdade social além de colaborar na melhoria da qualidade de vida
das pessoas tanto na zona urbana como na rural, para tanto, são necessárias políticas públicas
eficientes onde os beneficiários sejam escolhidos de forma cada vez mais justa, que tenham a
real necessidade de um lugar digno para morar. O PNHR é um exemplo de política que ainda
precisa ser ampliado e melhorado até conseguir atender todos os inúmeros agricultores
familiares que precisam de um novo lar.
4 O Programa Nacional de Habitação Rural no Rio Grande do Sul
O PNHR tem contribuído para que muitos agricultores familiares de baixa renda no Brasil
inteiro tenham acesso à moradia digna, só no ano de 2013 foram construídas mais de 165 mil
moradias conforme o Sr. Peri Neto, do departamento de coordenação do PNHR da GIHAB/FS
– Superintendência da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana o Ministério das Cidades
abriu a princípio a contratação de 60 mil unidades habitacionais no primeiro semestre de 2013,
em seguida devido à demanda crescente de solicitações junto às GIHAB´s de todo o país, foi
ampliado para a contratação de mais 65 mil unidades e na sequência, mais 40 mil unidades
habitacionais foram liberadas para contratação do PNHR, totalizando 165 mil UH – Unidades
Habitacionais em 2013. Agora, em 2014, há disponibilidade de recursos da União somente para
projetos voltados às moradias para comunidades indígenas, quilombolas e assentados do
INCRA. Os agricultores familiares terão que aguardar posicionamento de liberação de recursos
do PAC3 – Programa de Aceleração do Crescimento, o que até o momento, não temos ciência
de quantas UH – Unidades Habitacionais serão liberadas para este segmento (IGPLAN 2014).
Ao se tratar do estado do Rio Grande Do Sul, foram construídas no ano de 2013 mais de 19 mil
unidades habitacionais, beneficiando várias famílias no campo. O PNHR já havia contratado
até novembro de 2013 no país mais de 100 mil unidades habitacionais. Desde o início do
Programa em 2009, foram investidos em torno de R$ 2,4 bilhões no setor (PAGINA RURAL,
2014).
O PNHR é parte integrante do PMCMV e foi instituído pela necessidade de uma política pública
habitacional que atendesse às especificidades da moradia na zona rural, onde as diferenças em
relação à zona urbana, como a cultura, a remuneração, gleba de terra e logística para construção
passaram a ser consideradas. Diante da importância deste programa para melhoria na qualidade

de vida e de moradia dos agricultores familiares, há a necessidade que mais recursos sejam
liberados com maior brevidade possível para que as entidades organizadoras possam dar
prosseguimento aos projetos. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura no país, pensado como
um plano estratégico, e com previsões de grandes investimentos nos variados setores da
economia, ao tratar da moradia, criou-se o eixo Minha Casa Minha Vida. A meta do programa
é reduzir o déficit habitacional um dos maiores problemas do país. O objetivo é construir dois
milhões de unidades habitacionais, das quais 60% voltadas para famílias de baixa renda
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2013).
Regulamentado a medida provisória n° 459 de 25 de março de 2009, é criado o decreto 6.819,
de 13 de abril de 2009 que dispõe sobre o programa habitacional Minha Casa, Minha vida
(PMCMV). O projeto é voltado tanto para a cidade como para o campo, como parte integrante
dessa política pública de habitação Minha Casa Minha Vida, foi criado o PNHR com o objetivo
de levar aos agricultores familiares de baixa renda a oportunidade de construir, reformar ou
ampliar sua casa com subsídios governamentais. O PNHR faz uso dos recursos do Orçamento
Geral da União (OGU) para poder subsidiar a aquisição de material de construção para a
construção ou reforma/ampliação de unidades habitacional na zona rural, por meio de três
modalidades, compreendidas Grupo G1, G2 e G3, as quais são enquadrados os agricultores de
acordo com a renda anual. A Portaria Interministerial n° 395 de 26 de agosto de 2011
apresentado no Quadro 01, trata da forma e valores de como esses referidos grupos serão
divididos:
Art. 2º Serão beneficiários do PNHR os agricultores familiares e trabalhadores rurais assim qualificados:
I-Grupo 1: agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda familiar anual bruta não ultrapasse R$
15.000,00 (quinze mil reais);
II-Grupo 2: agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda familiar anual bruta seja superior a R$
15.000,00 (quinze mil reais) e inferior ou igual a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e
III-Grupo 3: agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda familiar anual bruta seja superior a R$
30.000,00 (trinta mil reais) e inferior ou igual a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Fonte: Ministério da Cidade (2011).
Quadro 01 – Definição dos grupos do PNHR - Portaria Interministerial n° 395

A renda dos agricultores é baseada na DAP (Declaração de aptidão ao PRONAF), essa
declaração é utilizada como instrumento de identificação do agricultor familiar para acessar a
maioria das políticas públicas a eles destinadas. A DAP compreende o valor médio da renda
anual obtida pelo agricultor, e é utilizada para fins de enquadramento em financiamentos e
demais programas sociais. Para obtê-la, o agricultor deve dirigir-se a um órgão ou entidade
credenciada pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário). O Grupo 3 tem o valor todo
financiado, o Grupo 2 permite o subsídio de parte do valor da obra, restante precisa ser
financiado, já o Grupo 1, tem praticamente todo o valor da construção ou reforma/ampliação
subsidiados com recursos do OGU (Orçamento Geral da União), o beneficiário tendo apenas
que devolver o valor de 4% do subsídio em quatro parcelas anuais após a conclusão da obra.
Atualmente o programa exige que as moradias construídas ou reformadas tenham incluídas no
projeto recursos para abastecimento de água, bem como projeto para esgotamento sanitário e
energia elétrica, como obrigatórios nas construções, isso já vinha sendo feito com instalação de
caixas d’água e projetos sanitários padronizados para minimizar os danos ambientais, mais
recentemente há a possibilidade do agricultor fazer uma cisterna em sua propriedade de seu
interesse e necessidade for com o intuito de captar e armazenar água da chuva, para amenizar

os efeitos de possíveis estiagens. Nessa nova legislação procura-se dar uma atenção especial às
mulheres responsáveis pelo domicílio, aposentados, com o objetivo de fazer uma inclusão social
por completo, ir além de apenas oferecer uma moradia, atendimento a projetos e ações que
possam possa contribuir na melhoria de vida desses agricultores (CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, 2013).
No município estudado o PNHR é organizado pelo SINTRAF (Sindicato Dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar de Tenente Portela e Região), ao participar das lutas sindicais que
reivindicavam melhorias na habitação rural, hoje com o benefício conquistado, a entidade de
ajuda na execução do projeto. A conquista da habitação é fruto dessa luta e organização sindical,
como inúmeros outros benefícios (salário maternidade, aposentadoria, auxílio doença), nesse
sentido, depois de garantidos esses direitos sociais os sindicatos procuram trabalhar e organizar
para que essas conquistas sejam efetivadas de forma justa.
Definidos os beneficiários e fechado um grupo (Grupo 1) é verificada toda a documentação
necessária, documentos pessoais dos membros do grupo familiar, documentos da terra e das
devidas declarações, bem como logo no início é feita a primeira reunião para as explicações de
como o programa funciona aos beneficiários, é também é repassado aos mesmos a ideia que o
fato de pertencerem ao grupo, daquele momento em diante eles dependem uns dos outros, é
explicitada dessa importância da aliança. Após, a documentação é encaminhada a Cooperativa
de Habitação COOPERHAF (Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares), criada
para apoiar os sindicatos pela federação a qual eles pertencem (FETRAF-SUL), essa
cooperativa auxilia os sindicatos e disponibiliza os profissionais necessários como engenheiros,
arquitetos, assistente sociais, para realizar esses projetos habitacionais, possui esse quadro
funcional que os sindicatos individualmente não conseguiriam manter pelo alto custo.
Esta entidade fica responsável pela realização do projeto social, técnico e estrutural, e, enquanto
os sindicatos fazem esse contato mais direto de formação de grupo e organização de
documentos. O projeto inicial concluído é encaminhado ao agente financeiro para devidas
correções e possíveis pendencias regularizadas, para posterior aprovação e assinatura dos
contratos, então são liberadas as obras e iniciam-se os trabalhos se acompanhamento das
construções pelas entidades organizadoras. O acompanhamento das obras é feito com visitas
aos beneficiários, em várias etapas no decorrer construção, por um funcionário do sindicato,
para tirar as dúvidas e fazer fotos que serão enviadas ao agente financeiro para que o mesmo
possa acompanhar o andamento das obras e saber o momento de pagar a parcela devida do
subsídio às empresas e construtores. O pagamento é feito com base no andamento da obra do
grupo inteiro, e necessário que todas as unidades habitacionais estejam concluídas para depósito
do valor total, um beneficiário que demore mais ou não termine a obra compromete todo o
grupo, cinco por cento de todos ficam retidos até a que aquela única casa fique pronta. É
necessário que o sindicato promova encontros com os beneficiários durante a construção da
unidade habitacional. Conforme demonstra o Quadro 02, chamados de cadernos 1, 2,3 e 4.
Atividade
Assuntos Abordados
Caderno 1
Orientações para construção da unidade habitacional.
Caderno 2
Cooperativismo e associativismo na agricultura familiar.
Caderno 3
Construindo um ambiente saudável e sustentável.
Caderno 4
Gestão financeira e social da propriedade.
Dia de Campo
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos cadernos da COOPERHAF, (2013).
Quadro 02 – Reuniões com os beneficiários no decorrer das obras.

O caderno 1, feito antes de iniciar as obras, é coordenado pelo engenheiro responsável da
entidade organizadora, no qual são dadas as orientações para construção da unidade
habitacional, o ideal é que os construtores também estejam presentes para sanar suas dúvidas
que a obra possa atender os padrões mínimos exigidos. A partir do caderno 2, as atividades são
coordenadas pelo sindicato, esse caderno trata do cooperativismo e associativismo na
agricultura familiar, da importância dessa organização, bem como o relato das lutas sindicais
que resultaram em conquistas, como a própria habitação rural, feito geralmente pelo presidente
da entidade. O caderno 3 mostra como o beneficiário pode ajudar a construir um ambiente
saudável e sustentável em sua propriedade, embelezamento da propriedade e construção de
jardim, horta e pomar. No término dessa atividade acompanhada por um técnico agrícola, são
doados aos agricultores mudas de árvores frutíferas, flores e hortaliças diversas. Quando as
obras estão se encaminhando para o final é realizado o caderno 4, que trata da gestão financeira
e social da propriedade, onde é explicitado o preço de trabalhar na propriedade, como trabalhar
relações sociais (mulher, infância, juventude, idosos), e a gestão da propriedade como um todo,
quais as melhores estratégias a serem escolhidas e como agregar valor aos produtos produzidos
pela família.
A última etapa é um dia de campo, que é um encontro realizado na propriedade de um dos
beneficiários, nesse dia devem ser dadas ao grupo, por um técnico agrícola, informações que
venham contribuir o melhoramento das atividades realizadas e para o aumento da renda na
propriedade, bem como pode ser oferecido oficinas de artesanato, alimentos, reutilização de
materiais. Assim o PNHR também poder ser visto como uma política pública que busca
incentivar o agricultor familiar a ficar no campo e consequentemente produzir alimentos para
sua subsistência e venda do excedente.
5 Metodologia
A pesquisa será aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos
à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses mais locais. Quanto aos seus
objetivos, a pesquisa realizada foi exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com
o problema, envolveu levantamento bibliográfico e questionário com os beneficiários que
tiveram experiências práticas com o problema. A pesquisa foi descritiva, descrevendo as
características de determinada população ou fenômeno e envolve o uso de técnicas
padronizadas de coleta de dados, como o questionário (GIL, 1991 apud SILVA E MENEZES,
2005).
Para realizar o estudo acerca dos objetivos do PNHR em relação aos agricultores familiares que
foram beneficiários em Tenente Portela-RS no ano de 2013, enquadrados do Grupo 1, com
renda anual bruta de até R$ 15.000,00, em um grupo no qual 20 unidades habitacionais foram
construídas, onde o SINTRAF foi a entidade organizadora responsável. Foram utilizados
documentos cedidos pelo SINTRAF, COOPERHAF (2013), e aplicado questionário
semiestruturado abrangendo o grupo de famílias de agricultores beneficiados pelo PRNH com
casa nova no ano de 2013 em Tenente Portela RS (ANDRADE, 2009).
6 Resultados e Conclusões
O primeiro dado apurado foi relativo ao gênero, no qual se contatou uma grande disparidade
entre o número de mulheres e homens que são beneficiários do PNHR, observa-se o percentual
de 83% de homens e 17% de mulheres. Demonstra-se que o recorte está alinhado ao que ocorre
no Brasil. Entre as pessoas da agricultura familiar, ao considerar o país, a maioria são homens
(em média dois terços), mesmo assim, o número de mulheres é bem expressivo, totalizando 4,1
milhões das pessoas consideradas ocupadas na agricultura familiar. Em média um
estabelecimento rural no Brasil possui 1,75 homem e 0,86 mulher considerados como ocupados,

ou seja, acima dos quatorze anos de idade (ANUÁRIO BRASILEIRO DA AGRICULTURA
FAMILIAR, 2013).
Percebe-se que há diferença considerável ao se tratar dos gêneros, que se replica de forma ainda
mais acentuada nos beneficiários do PNHR sendo 17% mulheres e 83% homens. Ao se tratar
do município estudado, a diferença de gênero fica explicita ao analisar os dados que se referem
quantidade de pessoas na condição de proprietário de terras, são 1.065 estabelecimentos
agropecuários em que o proprietário e do sexo masculino e apenas 90 estabelecimentos que o
proprietário e do sexo feminino (IBGE, 2014).
Os dados demonstram mais do que a diferença na quantidade de homens e mulheres, ao analisar
o viés das relações de gênero no grupo familiar. Há toda uma questão cultural na qual se tem a
visão que homens e mulheres devem cumprir atividades diferentes, os homens são responsáveis
pela realização das tarefas e decisões sobre o trabalho, o mercado, a geração de renda, a
representação da família diante da sociedade, enquanto a mulher deve assumir seu papel de
dona de casa. Há hierarquia ao invés de igualdade, o resultado é a desvalorização do trabalho
da mulher, que mesmo estando inserida na produção, seu trabalho ainda é visto apenas como
“ajuda” (COOPERHAF, 2008).
Durante o acompanhamento da construção da casa, os beneficiários participam de reuniões, os
chamados cadernos, e nessas reuniões um dos assuntos tratados é justamente as relações sociais
na propriedade, a importância da valorização da mulher e a luta diária pela igualdade: A mulher
deve ser olhada como sujeito de direito (COOPERHAF, 2008, p. 15).
Outro dado obtido através da pesquisa, é relativo a faixa etária, metade dos beneficiários está
em idade ativa, assim exercendo atividade agrícola e produzindo alimentos: “A agricultura
familiar já produz 70% dos alimentos consumidos no mercado interno do país” (VARGAS,
2014).
Do total de beneficiários pesquisados apenas 28% são jovens, reflexo das dificuldades que a
agricultura enfrenta ao depender do clima e remuneração incerta, e de uma cultura em que o
jovem foi incentivado a sair da propriedade para estudar, encontrar emprego na cidade e não
voltar mais para o campo. Políticas sociais como o PNHR de incentivo a agricultura familiar
são imprescindíveis para que esses jovens agricultores permaneçam no campo, e muitas outras
precisam ser criadas com um olhar especial a juventude, para que casos como o citado acima
deixem de existir. A agricultura familiar deve ser prioridade dos governos ao considerar um
cenário em que a população mundial esta crescendo e é necessário o aumento da produção de
alimentos. Dos beneficiários pesquisados, 22% têm mais de 60 anos e pela primeira vez estão
tendo a oportunidade de construir sua casa, e a maioria desses idosos aposentados como
agricultores familiares, que permaneceram no campo continuam trabalhando e produzindo
alimentos para a subsistência até o final de suas vidas. É um número expressivo em relação ao
total de beneficiários pesquisados. Isso ocorre por que juntamente com o processo de êxodo
rural está o processo de envelhecimento da população rural. Bem como, percebe-se
recentemente um severo processo de masculinização do campo, já que as moças também estão
deixando a zona rural antes e numa proporção maior que os rapazes (ABRAMOVAY, 1998,
apud DACIN, TROIAN, 2009).
A preocupação com o envelhecimento no campo se dá ao considerar-se um futuro próximo,
pois a faixa etária que atualmente é intermediária e que considerou os beneficiários entre 35 e
60 anos chega a 50%, em pouco tempo eles serão os idosos, enquanto os jovens compreendem
apenas 28% dos beneficiários. Para que a população rural pudesse se manter estável nos
próximos anos, seria necessário um número de jovens mais próximo ao número de pessoas com
idade intermediária, o que não ocorre. Se seguir essa linha, em poucos anos população de idosos
no campo tende a crescer, e diminuirá o número de pessoas em idade economicamente ativa,

ao passo em que se nada for feito a produção de alimentos também irá diminuir. O fato é que
na contramão do que ocorre na zona rural, a população mundial tente a crescer, e muito,
consequentemente haverá a necessidade de mais alimentos. É nesse sentido que os governos
devem agir e criar ainda mais políticas públicas de incentivo a agricultura familiar, pois não
possível sobreviver sem comida.
Outro dado da pesquisa foi que a construção das casas foi um grande incentivo para que todos
os beneficiários pesquisados permanecessem no campo, indicando que o PNHR está
contribuindo muito para que os agricultores optem por continuar na zona rural. Dessa forma,
observa-se a importância de políticas públicas habitacionais para o campo, que além de serem
um incentivo para a permanência do agricultor na zona rural, considera os princípios da
equidade, isonomia, cidadania e acessibilidade aos direitos básicos, onde são contemplados os
critérios de salubridade, soluções nos serviços de infraestrutura e ofereça condições mínimas
de existência e moradia digna (COSTA, 2012).
Dentro desse contexto, é importante ressaltar que ao longo do tempo o êxodo rural levou muitos
agricultores familiares a venderem suas pequenas áreas de terra e partirem para a cidade grande
em busca de oportunidades melhor. Essa busca pela “vida melhor” na cidade dá-se por vários
motivos, mas principalmente por que a agricultura depende do clima, da seca, das chuvas em
demasia, da geada, da variação dos preços dos produtos, e é devido a essas instabilidades que
muitos agricultores sentem-se inseguros, acabam desistindo da agricultura e vão para a cidade
em busca de emprego.
Em virtude disso se faz necessário o aumento da valorização do homem no campo e
conscientização do Estado e da sociedade da importância de seu trabalho. As relevâncias das
cadeias produtivas e alimentares trazem consigo a emergência de políticas capazes de incentivar
o homem do campo a produzir ao mesmo tempo em que proporcione condições de sua
permanência na vida rural, tendo em vista a grande dependência do homem da cidade com as
atividades do campo, ao considerar que são os agricultores os responsáveis pela produção da
maioria alimentos consumidos pela população. Um dos mecanismos de incentivo a
permanência do homem no campo é a oportunidade de habitação digna e que se adeque as
realidades de vida sua família preservando sua identidade sociocultural (COSTA, 2012).
Políticas públicas eficientes podem fazer que com que essa “vida melhor” seja possível no
campo, o PNHR é um ótimo exemplo, mas é preciso que ele seja contínuo para beneficiar muito
mais agricultores, além disso, as outras políticas já existentes no âmbito de melhorias e
incentivo a agricultura familiar precisam ser mantidas e muitas outras criadas, como uma
garantia de renda, incentivo a permanência no jovem no campo, entre outros.
Outro dado obtido através da pesquisa é que nenhum dos beneficiários não teria condições de
construir a casa com recursos próprios, mais um reflexo dos preços baixos e instáveis que os
agricultores recebem pela venda de seus produtos. De acordo com a PNAD 2011 (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio) feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) contatou-se que 15,3% da população trabalha no campo, em um total de 14,4
milhões de pessoas, 7,3% a menos em relação ao PNAD 2009. A PNAD 2008, que pesquisou
sobre os Aspectos Rurais apresentou que apenas 7,93% da população da região Sudeste mora
em zona rural, sendo que o rendimento per capita de cerca de 43% desses residentes não
ultrapassa meio salário mínimo (COSTA, 2012).
O dado acima reflete uma realidade preocupante, a população que trabalha no campo está
diminuindo gradativamente, e outro fato, além da renda baixa de grande parte dos agricultores
familiares, o que contribui muito para isso é a instabilidade do preço pago aos produtos da
agricultura familiar.

O ideal seria que os agricultores tivessem uma base de como estará o preço do produto antes
do plantio para avaliar a viabilidade do seu investimento, e qual o melhor produto a ser
produzido. Mesmo assim, muitos mantem suas expectativas de mudanças e esperança de que
sejam criados mecanismos de controle para resolver o problema de falta de informação e de
instabilidade nos preços. Esse processo é lento, o que preocupa é que em poucos anos pode
reduzir drasticamente a parcela dos agricultores que ainda acreditam em melhorias, algo precisa
ser feito antes que isso ocorra.
É imprescindível que sejam criadas algumas políticas específicas de comercialização, é preciso
facilitar o acesso dos produtores as informações necessárias relativas aos melhores preços e
melhores canais de comercialização de seu produto, em síntese é necessário a criação de
sistemas de regulação dos mercados eficientes que garantam alguma estabilidade de preço,
agregando valor a produção ao mesmo tempo que, se cria maior transparência nos mercados
(GUANZIROLI et al, 2001).
Ao mesmo tempo em que o mundo precisa de mais alimentos, providos majoritariamente pela
agricultura, fica claro que a classe precisa de mais apoio do Estado devido aos problemas
enfrentados por esta, como demanda irregular do mercado, alto preço dos insumos, baixos
preços pagos aos produtos, baixa renda, envelhecimento da população e moradias precárias. Ao
se tratar da produção, entre os beneficiários pesquisados 66,67 % mantiveram a produção na
propriedade estável e 33,33% tiveram aumento, em nenhuma das unidades familiares
pesquisadas houve diminuição. Isso demonstra que o PNHR é uma política eficaz para manter
o homem no campo ao mesmo tempo em que incentiva a produção de alimentos. Esse aumento
também contribui para o crescimento da economia do município que é baseada na agricultura.
A economia é baseada na agricultura, e a maior fonte de arrecadação de receita do município é
a suinocultura, seguida pela produção leiteira, grãos como soja, milho, trigo. Diante do exposto
chama atenção que entre os beneficiários do PNHR, com renda familiar anual bruta de até R$
15.000,00 a principal fonte de renda é a produção de fumo, compreendendo 27,78% das
unidades familiares pesquisadas, destoando das principais atividades agrícolas do município
como um todo. O fato que leva a maioria desses agricultores a continuar produzindo fumo, é a
falta de incentivo para que cresça a produção dos demais alimentos, como preço relativamente
estável, assistência técnica gratuita e orientações diversas sobre a cultura e própria a indústria
se compromete com o transporte e comercialização do produto. O fato é que fumo não é
alimento, e todo o apoio que esses agricultores têm da indústria fumageira, deveria ser
minimamente igual ou até melhor para produzir alimentos, pois isso seria necessário que junto
com o projeto de construção da casa, seja feito um acompanhamento da produção na unidade
familiar, e em casos que seja o fumo a principal atividade, houvesse um direcionamento com
ajuda de assistência técnica para voltar a produção para os alimentos.
Já a atividade leiteira constitui a principal renda de 22,22% entre os beneficiários pesquisados.
No estado do Rio Grande Do Sul, houve entre os anos de 2004 e 2008 um crescimento 66,5%
na produção de leite. A região noroeste foi onde a criação mais prosperou, e produz 70% do
leite do Estado, isso se deve principalmente ao tamanho das propriedades, que são pequenas e
é preciso diversificar, e o leite se torna rentável por ser uma fonte de renda mensal (RURAL
BR PECUÁRIA, 2012).
A produção de leite é bastante presente entre os beneficiários do PNHR, e mesmo que o
agricultor faça entrega do seu produto sem saber o preço exato que vai receber pelo mesmo no
próximo mês, continua sendo uma atividade rentável pelo fato de ter resultado mensal,
possibilitando que o pequeno agricultor possa fazer certo planejamento do “salário” e até
compras parceladas como os demais assalariados.

Há também, entre os beneficiários, 16,67% têm como principal fonte de renda a aposentadoria,
reflexo do envelhecimento da população do campo, conforme já explicitado na faixa etária dos
beneficiários. Os demais 22,24% têm como principal de fonte de renda a soja, suinocultura,
avicultura e horticultura, explicitando a diversidade de alimentos produzidos pela agricultura
familiar e importância dessa atividade: “Atualmente a maior parte dos alimentos que abastecem
a mesa dos brasileiros vem das pequenas propriedades” (CONAB, 2014).
Fica evidente que o mundo busca segurança alimentar, e que os agricultores familiares têm o
seu papel fundamental, devido a diversidade da produção em áreas pequenas, e aos poucos essa
classe passa a ser mais valorizada e apoiada pelo Estado através de políticas públicas de
incentivo, o caso do PNHR.
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