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RESUMO 

 
 O Sistema de Assistência Técnica para a Autoconstrução de Habitações de Interesse 
Social apresentado neste trabalho foi desenvolvido como uma tentativa para solucionar o 
problema da habitação popular, no que concerne à baixa qualidade e alto custo de sua 
produção.  
 O sistema foi implementado como forma de atendimento à demanda por novas 
unidades, ampliação ou melhoria de habitação, e desenvolveu-se no âmbito de um programa 
denominado “Casa da Gente” (parte de um programa mais amplo denominado 
PROMORADIA). Abrange a construção da habitação de quem teve acesso a terra, e, no caso 
da ampliação ou melhoria, das famílias que têm lote legal, mas com uma moradia insalubre, 
insegura ou excessivamente adensada. 
           A metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho compreendeu a utilização 
de instrumentos técnicos que  pretendiam agilizar e até automatizar as operações de projeto, 
orçamento, programação e acompanhamento de obra, demandando um tempo e um custo 
significativamente menor do que o que é usualmente empregado em tais atividades. Para 
tanto, foi produzido o  denominado KIT DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 O déficit habitacional brasileiro, estimado em 5,6 milhões, de acordo com os dados 
fornecidos pelo Ministério do Planejamento (1995) é um do graves problemas nacionais que 
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atinge principalmente a classe de menor renda, ou seja aquela que recebe de 01 a 03 salários 
mínimos mensais. 
 Além do déficit outro problema é a qualidade do estoque existente, com um grande 
número de habitações consideradas precárias ou inadequadas. 
 Principalmente movida pela falta de recursos e também pela ausência de programas 
habitacionais com financiamento, a população pobre constrói sua moradia por conta própria, 
sem a contratação de mão de obra qualificada o que gera o baixo desempenho das estruturas 
físico ambientais de grande parte das moradias. 
 Isto é frequente em muitas cidades do entorno de Brasília, como é o caso de Santa 
Maria, Recanto das Emas e do Paranoá, que  tem de um lado, a vantagem do morador 
construir de acordo com suas posses, mas por outro lado, a desqualificação e o desperdício de 
material gerados pela falta de assistência técnica, tanto na elaboração do projeto, quanto no 
acompanhamento da obra. 
 O que se observa é que a maioria destas habitações, além de não atenderem às 
condições de habitabilidade necessárias ao seu usuário - e isto vai desde as reduzidas 
dimensões dos compartimentos, a falta de iluminação e de ventilação, etc -, apresentam um 
preço mais elevado do que se tivessem sido produzidas dentro de princípios de racionalização 
e assistência técnica adequada, conforme apresentado na figura 1, onde se observa o 
desperdício devido a má qualidade dos materiais, a inexistência de especificação e a falta de 
assistência técnica na construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Desperdício de materiais, falta de especificação e falta de assistência técnica 
na execução de habitação em cidades do entorno de Brasília. Fonte: Sposto (1999) 

 
 
 2. DADOS DO PROBLEMA NAS CIDADES 
 
2.1. Paranoá 
 
 O Paranoá possui uma população de 43.070 habitantes, residentes em 9.571 
domicílios, de acordo com os dados do Censo de 1991. Apesar da cidade contar em sua 
totalidade com rede de água, esgoto, elétrica e telefone, como também pavimentação, muitas 
unidades habitacionais ainda não possuem as ligações domiciliares de esgoto, sendo utilizados 
neste caso o sistema de fossa  e sumidouro. 
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 As condições de habitação são precárias com relação à edificação dos lotes. Como 
demonstrava o levantamento feito pela Divisão de Legalização e Fiscalização de Obras - 
DLFO/RA VII, as habitações são em sua maioria de madeira (barracos) e alvenaria não 
definitiva, constituindo-se em “barracos” de tijolos, sem qualquer tipo de revestimento, sem 
as condições mínimas de conforto, saúde e segurança.  
 
2.2. Santa Maria 
 
 A cidade de Santa Maria é um dos novos assentamentos criados no período entre 1989 
e 1994, localizada em uma zona de expansão urbana, definida pelo Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT – DF. 
 A cidade conta com uma população que, segundo dados da CODEPLAN, chegava a 
90.000 habitantes em 1997, com renda média preponderante variando em torno de 1,09 a 2 
salários mínimos. A taxa de desemprego varia em torno de 25,3% (CODEPLAN, 1997). 
 A estes fatores somam-se as características da população que ocupou majoritariamente 
a cidade, uma vez que foi adotado como critério para distribuição de lotes o fato das famílias 
serem compostas por portadores de deficiência, não terem moradia fixa ou serem 
desempregados provenientes de outras regiões administrativas do Distrito Federal. 
 Assim, tem-se uma cidade construída com precária infra-estrutura e equipamentos 
públicos e ocupada por uma população predominantemente em situação de vulnerabilidade 
social, o que resultou, inclusive, em forte dependência do Estado. Por outro lado, a aridez, 
associada à inexistência de espaços de lazer e convivência, permeia toda a relação dos 
moradores com a área e, por consequência, com a sua própria moradia. 
 A área de intervenção do Programa era considerada pela Administração Regional o 
setor mais carente de infra-estrutura, com famílias de baixíssimo poder aquisitivo, morando 
em precárias condições de habitabilidade. 
 A Administração Regional e a Fundação Hospitalar do DF aplicaram uma pesquisa de 
cadastro familiar na área, em 1995. Segundo esta pesquisa, 57,8% das habitações foram 
construídas em madeira, tipo “barraco”, localizadas nos fundos dos lotes, com aspecto de 
provisórias. 
 Na época de implementação do programa a área apresentava-se com infra-estrutura 
ainda deficiente, ocupada por sub-habitações com baixa condição de segurança, salubridade e 
habitabilidade. 
 
2.3. Recanto das Emas 

 
 O Recanto das Emas é, igualmente, um dos novos assentamentos criados no período 
entre 1989 e 1994, localizada em uma zona de expansão urbana, definida pelo Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF. A população é estimada em 
60.000 habitantes.  
 A cidade do Recanto das Emas apresenta altos índices de pobreza urbana e de 
precariedade nas condições de habitabilidade. A maioria das famílias vivem em barracos e 
não dispõem de recursos próprios para a edificação de suas moradias.  
 
 
3. DESAFIOS E EFEITOS MULTIPLICADORES 
 
 Os problemas habitacionais do Distrito Federal vêm de longa data. Entre 1989 e 1994, 
o Governo de então promoveu um Programa de distribuição de terras públicas, com criação de 
diversos assentamentos, muitos deles instalados sem qualquer infra-estrutura e equipamentos 
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urbanos. A localização dos assentamentos não obedeceu ao potencial da infra-estrutura urbana 
existente, ocorrendo então o esgotamento da capacidade dos serviços urbanos. 
 A distribuição dos lotes não atendeu os critérios de direito e necessidade, gerando um 
percentual enorme de lotes repassados e abandonados. Além disso, nestes assentamentos não 
havia qualquer orientação ou apoio técnico para produção das moradias. 
 O resultado é um significativo número de moradias construídas ilegalmente ou mesmo 
inseguras do ponto de vista técnico, além daquelas consideradas insalubres. Acrescente-se a 
este o fato de que, sem orientação técnica, há um comprometimento da qualidade do resultado 
obtido, além de envolver despesas muito maiores do que efetivamente seria necessário.  
 Para a inclusão no programa foram diretamente beneficiadas famílias de baixa renda, 
que tinham lote legal, mas com uma moradia provisória,  insalubre, insegura, de área mínima 
excessivamente adensada. 
 Para o enfrentamento do problema, adotou-se proporcionar solução habitacional de 
qualidade, financiando os materiais de construção necessários e prestando assessoria técnica 
para elaboração de projetos e auto-construção da moradia. 
 O financiamento de materiais de construção com produção por auto-construção tem 
grande potencialidade já que implementa uma forma mais ágil, flexível e diversificada de 
produção habitacional, podendo assim, contribuir significativamente para superar boa parte da 
demanda insolvente do atual mercado de habitações à curto prazo. 
 Esta potencialidade necessitava, entretanto, de uma nova racionalidade técnica, 
buscando a associação do baixo custo com a boa qualidade, acompanhada da organização da 
produção (otimização dos processos organizativos). 
 Tratou-se pois de utilizando os recursos financeiros disponíveis oferecidos pelo 
Programa, alcançar um nível de racionalização adequado e realista, apropriado e viável dos 
fatores técnicos, econômicos, administrativos e funcionais presentes nas diferentes etapas da 
produção habitacional, com o objetivo de otimizar os poucos recursos disponíveis, tanto 
individualmente, quanto ao nível do Programa como um todo. 
 Para a consecução desta potencialidade foi preciso então desenvolver a qualidade dos 
projetos de arquitetura e o rigor técnico dos diferentes serviços da construção da moradia e ao 
mesmo tempo torná-lo acessível ao cotidiano das obras populares. 
 As respostas buscadas, ou mesmo desafios,  referiam-se às seguintes questões: 
- como construir muito, com poucos recursos financeiros, atingindo as famílias com renda 

de até 3 salários mínimos; 
- como alcançar baixos custos destas construções com boa qualidade e rapidez na produção; 
- como baixar significativamente o custo da assistência técnica nesta produção. 
 Em cada caso financiado o que se objetivava era atingir o menor custo, com qualidade 
construtiva e ambiental da moradia. O baixo custo supõe quantidades mínimas de material de 
construção, mão de obra barata (não especializada), especificações simplificadas para 
revestimentos e instalações. A boa qualidade, por sua vez, baseia-se em critérios de 
durabilidade e segurança da habitação construída, da funcionalidade dos espaços resultantes, 
tanto quanto a higiene e ao conforto ambiental, quanto a sua adequação às atividades internas 
e externas a ela.  
 Alcançar a boa qualidade com seu custo mínimo requer portanto o rigor técnico no 
projeto, na especificação e no dimensionamento de cada componente da obra. O empirismo 
barato que atualmente domina a construção das moradias populares não contribui para tanto (é 
uma falácia associar somente à área mínima o custo mínimo de uma obra). 
 Tratou-se pois de alcançar um nível de racionalização dos fatores técnico-produtivos, 
que se constituiu na verdadeira e real economia. Tudo isso foi decorrente de um projeto, de 
uma concepção explicita da obra a ser executada. O bom projeto garante o bom produto 
porque prevê o processo de produção do mesmo. 
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 Os instrumentos técnicos criados para apoio ao Programa objetivaram criar formas 
ágeis e eficazes para um processo de assistência técnica que, não só melhoraram a qualidade 
das moradias construídas mas também potencializaram os recursos humanos, técnicos e 
financeiros disponíveis, favorecendo sua ampliação, a agilidade e a velocidade de 
implementação que o Programa pretendia. 
 A proposta de Assistência Técnica desenvolvida pelos autores para o Programa “Casa 
da Gente” neste trabalho tem como objetivo geral a contribuição para a racionalização da 
construção popular,  tanto no que se refere à concepção de projetos, quanto à execução das 
construções. E como objetivos específicos: 
 
- oferta de projetos-padrão  alternativos para construções novas; 
- elaboração de uma sistemática para compatibilizar projetos de melhoria, ampliação e 

conclusão de obras; 
- oferta de um sistema com o uso de planilhas eletrônicas para cálculos de  quantitativos e  

custos dos materiais e cronograma físico-financeiro, por obra; 
- oferta de instrumentos de apoio técnico aos canteiros de obra na forma de cartilha, 

fichários técnicos e manuais; 
- monitoramento dos cronogramas e da assistência direta a autoconstrução; 
- avaliação sistemática do andamento dos trabalhos. 
  

Os componentes acima mencionados compõem o KIT DE ASSISTENCIA TÉCNICA 
PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, adequado para sistemas de auto-
construção. 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
 A metodologia empregue compreende a utilização de instrumentos técnicos que 
objetivam agilizar e até automatizar as operações de projeto, orçamento, programação e 
acompanhamento de obra, demandando um tempo e um custo significativamente menor do 
que o que é usualmente gasto em tais atividades. 
 De uma maneira geral trata-se da aplicação  direta, durante a implementação do 
Programa,  de um conjunto de apoios técnicos que vão desde a etapa do projeto até a 
programação da obra e que antecipam e substituem as etapas tradicionais de projeto, 
programação e acompanhamento de obra.  
 O KIT DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA desenvolvido pelos autores é composto pelos 
seguintes instrumentos: 

1. Projetos-Padrão Executivos: disponibilizados para escolha pelo candidato ao 
financiamento de material de construção, podendo sofrer adaptações a ser executadas 
em Programas de Desenho e Projeto Assistidos por Computador (CADD).  

2.  Planilhas de Planejamento: as planilhas incluem os seguintes procedimentos: 
- levantamento das quantidades de material por serviço e mão de obra - feito por meio 
de um programa desenvolvido para discriminar todos os materiais  a serem utilizados 
na  execução de cada obra, de forma a poder anotar, a partir do projeto escolhido, as 
quantidades de  cada material a ser consumido por serviço e por etapa de obra. Faz 
parte da Programação da Obra e facilita a visão do proprietário quanto aos totais gerais 
dos materiais a adquirir tanto por serviço, quanto por mês, quanto no total da obra.  
- quantidades e custos dos materiais por serviço – calculados por planilha eletrônica 
especialmente elaborado para o Programa.  
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- cronograma de execução por remessa de material – planilha onde podem ser 
anotadas e no fim totalizadas a quantidade e o custo de acordo com cada remessa de 
material para a obra.  
- solicitação individualizada para remessa de material – planilha em que são anotadas 
as requisições de material para a obra.  
- cronograma físico-financeiro de execução das obras e desembolso mensal  - planilha 
onde podem ser anotados o andamento da execução das obras e o desembolso 
financeiro mensal. No final tem-se o desembolso acumulado. 
- etapas de serviço  - planilha que discrimina as etapas de serviço da obra com suas 
quantidades e custos. 

3. Cartilha do proprietário – destina-se a orientar cada uma das etapas da construção, 
indicando  a maneira de executar os serviços de forma acessível ao auto-construtor.  
4. Recomendações para os mestres de obra – destina-se a orientar os mestres de obra quanto 
aos cuidados, conferências, verificações e acompanhamentos a serem tomados e feitos em 
suas visitas as obras. 
5. Fichário técnico de controle de qualidade do material - destina-se a verificações e a 
observação de critérios de aceitação quando do recebimento do material na obra.  
6. Relatório semanal de obra - planilha para ser preenchida pelos mestres de obra que 
apresenta o resultado ou o andamento geral das obras individualmente, por cada mestre e  por 
localidade.  
 À utilização dos instrumentos mencionados acrescenta-se uma proposta de 
composição da assistência técnica cuja remuneração (com a utilização dos instrumentos 
mencionados) passará a significar uma proporção mínima sobre o montante do financiamento 
destinado às construções como um todo, em cada programa local. 
 Para tanto, propõe-se um Módulo de Assistência Técnica, da forma como se apresenta 
na tabela 1, a seguir: 
 

Tabela 1 - CARGA HORÁRIA E CUSTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 6 MESES 
 

TAREFAS 
HORAS 

TÉCNICAS 
 

TÉCNICO EXECUTOR 
PREÇO 

UNITÁRIO* 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 
Escolha e adaptação do projeto 

padrão e especificações 02 Engenheiro/Arquitecto 
(monitor) 10,00 20,00 

Adequação da planilha de 
materiais e custos 02 Técnico em Edificações 5,00 10,00 

Alvará de Construção - Proprietário - - 

Preenchimento dos cronogramas 
das obras e dos desembolsos 01 Engenheiro/Arquitecto 10,00 20,00 

Preenchimento dos quadros para 
monitoramento das obras 02 Técnico em Edificações ou 

Mestre de Obra 5,00 10,00 

Programação/orientação da obra e 
entrega da Cartilha do Proprietário 01 Engenheiro/Arquitecto 10,00 - 

Visitas a obra 
(no total de 5) 10 Técnico em Edificação ou 

Mestres de Obra 5,00 50,00 

4 Engenheiro ou Arquiteto 10,00 40,00 
TOTAIS PARCIAIS 

14 Técnico/Mestre 5,00 70,00 

TOTAL GERAL 18 - - 110,00 

*Custos referentes ao ano de 1997 
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 Considerando-se o tempo médio para cada obra estimado em 6 meses, calculando-se 
esse período em 132 dias úteis de 8 horas, haveria uma disponibilidade de 1.056 horas e o 
atendimento potencial do monitor seria para 264 (1.056/4) obras e de cada técnico auxiliar de 
75,4 obras (1.056/14) ou 301 obras para cada grupo de quatro. 
 Assim cada Módulo de Assistência Técnica pode dar conta de 270 a 280 obras a cada 
6 meses ou 560 obras por ano. 
 Estava prevista no Programa de Financiamento da Caixa Econômica Federal - CEF 
uma remuneração pelos trabalhos de implantação de cada Programa da ordem de 3% sobre os 
financiamentos concedidos. Se consideramos que o teto de financiamento do Programa Casa 
da Gente foi de R$ 3.200,00, o preço médio da Assistência Técnica  seria de R$ 103,00, valor 
aproximado ao calculado na tabela 1. 
 Esta metodologia poderá ser implementada por meio de um Sistema Nacional de 
Assistência Técnica para auto-construção, cujos instrumentos e agentes institucionais estão 
apresentados de forma esquemática na tabela 2 apresentada a seguir 
 

Tabela 2 - SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AUTOCONSTRUÇÃO 
 

COMPONENTES/FUNÇÃO 
 

AGENTES INSTITUCIONAIS OS INSTRUMENTOS 

Monitoramento Central 
-convénios gerando Programas Locais 
-repasse de material de Apoio Técnico 
-coleta e divulgação de experiência e 
resultados 
-visitas técnicas de apoio executivo 

CEF, por meio de Grupo de 
Monitoramento Central permanente 

- 3 técnicos com consultores 
eventuais caso haja necessidade 

 

Banco de Dados com 
Informações, Publicações, 
Relatórios, e Resultados – 
Preços de Materiais de 
Construção. 

Sistema de Apoio Técnico aos Agentes 
dos Módulos de Assistência Técnica 

- produz material de orientação e apoio 
técnico 
- oferece treinamento por Sistema de 
Tutoria a Distância 

Universidades, Fundações para 
consultoria especializada nas áreas 

de Engenharia, Arquitetura e 
Assistência Social. 

Sistema de Treinamento com: 
- tutoria a distância via Internet, 
TV a cabo, Vídeos e outras 
formas multimídia 
- material complementar de 
apoio técnico 

Sistema Central de Informações e 
Divulgação 

- acumula e atualiza informações e  
- divulga aos Programas Locais 

CEF, Sistema CONFEA/CREA ou 
Associações Nacionais ligadas as 
corporações produtoras de 
Materiais de Construção ou de 
Moradores 

Meios de divulgação e 
intercâmbio técnico local e 
nacional do Programa. 

Programas Locais de Financiamento 
de Material de Construção com 

Assistência Técnica 
- executa inscrições e seleção de 
candidatos 
- oferece os meios técnicos necessários 
para obter os financiamentos 
- monitora a etapa de execução das 
obras 

Equipes técnicas locais cujo módulo 
compreende 1 engenheiro ou 
arquiteto com 4 técnicos em 
edificação ou mestres de obra 

-KIT Monitor Local 
- KIT Proprietário 
- Equipamento mínimo de 
informática que suporte 
softwares do tipo Desenho e 
Projeto Assistido por 
Computador (CADD), de 
Instalações, de Orçamentos 
dentre outros 

. 
 No Programa “Casa da Gente” as famílias que recebem até 3 (três) salários mínimos 
por mês tinham prioridade no atendimento e direito a um subsídio crescente, inversamente 
proporcional ao aumento da renda familiar. Este atendimento se estendeu às famílias que não 
possuíam renda formal, sendo solicitada a apresentação de um fiador como garantia para a 
formalização do financiamento. 
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 O acesso ao Programa se deu por adesão espontânea em sistema de inscrição, 
precedido de divulgação pública, com a utilização, dentre outros instrumentos dos meios de 
comunicação falada e escrita e panfletos explicativos do Programa. 
 O processo de execução do empreendimento previu a implantação de um escritório 
local que é a base operacional deste Programa. Sua finalidade é oferecer as condições 
objetivas para garantir o apoio técnico para a auto-construção. A assistência técnica foi 
prestada individualmente às famílias  e na própria cidade, podendo estas ainda opinar e 
modificar os projetos a exemplo do que é feito com a clientela de segmentos de renda média e 
alta. 
 A equipe social do escritório, formada por pessoas especializadas do Instituto de 
Desenvolvimento Habitacional do Governo do Distrito Federal – IDHAB-DF, tinha como 
objetivo, dentre outros, a orientação do beneficiário quanto às condições gerais de 
financiamento a ao limite do recurso disponível, estimando o valor do recurso em função da 
necessidade e do prazo de financiamento desejado. 
 O limite do recurso direcionou a equipe técnica para a definição do projeto 
arquitetônico. É quando os técnicos discutem com o futuro beneficiário qual a solução 
habitacional mais adequada para a sua situação sócio-econômica. Foram apresentadas opções 
de projetos-padrão para escolha ou adaptação a cada situação familiar, o que ocorreu em uma 
ou mais entrevistas. Este atendimento incluiu também a elaboração de planilhas de 
quantitativos e custos, além de cronograma de execução da obra. 
 O atendimento às famílias para construção de uma unidade total se consolidou pela 
escolha de um projeto dentre os padrões existentes, com planilhas de quantitativos e 
cronogramas definidos, o que permitiu a solicitação imediata do material de construção à 
empresa fornecedora e o rápido início das obras. 
 A partir da definição do projeto e com os quantitativos e fluxo de materiais de 
construção estabelecidos, os dados foram transferidos para a equipe de coordenação técnica e 
encaminhados por solicitação formal ao fornecedor. Os projetos foram encaminhados ao setor 
de fiscalização de obras na Administração Regional para emissão do Alvará de Construção. 
  
 
5. RESULTADOS OBTIDOS 
 
 A avaliação do desenvolvimento do  Programa foi feita através da elaboração de 
Relatórios mensais. O processo de assistência técnica às obras foi controlado por meio de 
planilhas semanais e a qualidade dos materiais  foi avaliada quando do recebimento no 
canteiro de obras. 
 Foram assim estabelecidas e testadas algumas hipóteses de trabalho tais como: 
 
- hipótese 1: a assistência técnica em foco não onera o custo do programa; 
- hipótese 2: a assistência técnica melhora a qualidade dos produtos; 
- hipótese 3: a assistência técnica agiliza a execução de obras, relacionadas ao financiamento 
da compra de materiais de construção. 
- hipótese 4: é possível explicar o desempenho diferencial dos serviços por um sistema de 
avaliação durante o processo de execução dos mesmos. 
 O que ficou claro é que a assistência técnica é fundamental para o processo de 
melhoria de qualidade da produção popular de moradias. Os documentos e procedimentos 
propostos para o programa, como a cartilha do proprietário, dentre outros, foram de 
fundamental importância para a garantia da qualidade na execução das habitações. As figuras 
2 e 3 apresentam algumas recomendações aos proprietários, e fazem parte da cartilha do 
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proprietário, elaborada visando proporcionar parte do treinamento para a execução da 
habitação.  

 

                   
Fig. 2 - Horizontabilidade da fiada com régua de                         Fig. 3  - Execução de vergas sobre as  
          madeira, a esquerda, na alvenaria.                           janelas, na alvenaria.  
                   Fonte: SPOSTO (1998)                                                             Fonte: SPOSTO (1998) 

 
       A tabela 3 a seguir apresentadas, resumem os totais de atendimentos efetivados pelo setor 
de assistência técnica até a data do término do contrato. 
 

Tabela 3 - CLIENTELA DISPONIBILIZADA PELO IDHAB PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
OBRA 

LOCALIDADE 
 

1o GRUPO 2 o GRUPO 3 o  GRUPO TOTAL 

Paranoá 58 103 5 166 
Santa Maria 34 34 43 111 
Recanto da Emas 83 70 35 188 

TOTAL 175 207 83 465 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 
 O Programa PROMORADIA de crédito direto  ao consumidor para compra de 
material de construção, no qual está inserido o programa “Casa da Gente”, estabelece pela 
primeira vez ao longo das políticas habitacionais do país, uma proposta que otimiza o recurso 
financeiro oferecido  ao seu ponto máximo de aproveitamento, uma vez que é aplicado 
diretamente na construção das habitações pelos consumidores finais. 
 Sua abrangência social é pois significativa no contexto do déficit habitacional 
brasileiro, uma vez que atinge preferencialmente a faixa de renda até hoje excluídas (renda 
menor que três salários mínimos). Significa também um forte apoio à qualificação dos 
espaços residenciais improvisados e inacabados das periferias urbanas, cuja população já tem, 
às vezes, a posse do terreno e de, alguma forma dispõe de mão de obra  para construir pelos 
chamados sistemas de mutirão e auto-ajuda ou ajuda-mútua. 
 Entende-se que a experiência  do Programa Casa da Gente de Santa Maria, Paranoá e 
Recanto das Emas, foi extremamente importante, uma vez que permitiu que uma prática 
experimental indicasse os meios e as formas para potencializar a perspectiva de êxito do 
Programa.  Assim, algumas questões se definiram nesta experiência, cuja análise oferece 
material suficiente para delinear um processo mais eficiente para que esta importante proposta 
não perca sua validade, nem seja interrompida em sua perspectiva de expansão para todo o 
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país e quem sabe para outros países, cuja problemática habitacional, de alguma forma se 
assemelha a nossa. 
 Admite-se que o êxito deste Programa é dependente das condições concretas dadas a 
sua abrangência social (quantidade de pessoas atendidas), à rapidez da execução (do 
financiamento e das obras)  e a qualidade dos produtos resultantes  (habitações). 
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