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PARTE I 

HABITAÇÃO E POPULISMO: 
A FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR 

nstituída pelo Decreto-lei n.° 9.218, de 1° de maio de 1946 a Fundação da 
Casa Popular foi o primeiro Órgão, de âmbito nacional, voltado 

exclusivamente para a provisão de residências às populações de pequeno 
poder aquisitivo. Os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, antes 
dela, através das carteiras prediais, vinham atuando na área fragmentariamente, 
pois atendiam apenas a associados. 

Versões sobre sua origem dão conta das intenções políticas que 
motivaram sua criação. Teria sido a partir do conhecimento que o então 
deputado Juscelino Kubitschek tivera das atividades vitoriosas de um 
empresário mineiro na construção de casas populares através do Instituto de 
Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) que surgiu a ideia de uma 
entidade de cunho nacional destinada a habitações populares. Segundo o 
depoimento desse empresário, que, mais tarde, no Governo Kubitschek, 
seria o superintendente da Fundação da Casa Popular (FCP)1, Juscelino o 
teria levado ao presidente Dutra para que o ajudasse a persuadi-lo das 
vantagens políticas de uma iniciativa nessa área.  

Curiosamente, anos depois, o Banco Nacional da Habitação (BNH), 
que viria a ser um dos herdeiros da Fundação, teria sua instituição determinada 
por motivações análogas. Ambas foram iniciativas de governos que sucederam 
a administrações populistas e que acenavam com a casa própria como um 
meio de angariar legitimidade e alcançar penetração junto aos trabalhadores 
urbanos. De estilo e trajetória de atuação diversas, tanto o BNH quanto a 

                                                 
1 Essa versão se apoia nas informações obtidas junto a Marcial do Lago, mas não pôde ser 
checada com outras fontes. A questão da origem da FCP não está, portanto, a nosso ver, 
inteiramente elucidada. Não apenas os institutos e caixas construíam habitações populares. 
Alguns Estados e o Distrito Federal também atuavam na área. Perfeitamente factível que daí 
tivesse surgido a ideia de se criar um organismo especializado. É fora de dúvida, entretanto, 
o contato de Juscelino e Marcial do Lago com o presidente Dutra: mas que tivesse sido esse 
o primeiro momento em que a questão é considerada por Dutra é outro aspecto do problema. 
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Fundação da Casa Popular não lograriam, entretanto, responder à altura aos 
desafios que lhes foram antepostos, como se mostrará adiante. 

Considerações de ordem política parecem ter pesado decisivamente 
para fazer vingar a ideia da criação da Fundação da Casa Popular. O quadro 
da época mostrava um Partido Comunista em ascensão, com forte 
penetração junto às populações operárias das grandes cidades. Não passara 
despercebida ao governo a votação que tiveram os candidatos comunistas à 
Assembleia Constituinte, onde lograram formar bancada de 14 deputados e 
um senador, perfazendo 9% do eleitorado. A expressiva votação de Fiúza – 
candidato quase desconhecido lançado pelo PC à Presidência da República 
e que alcançara 600 mil votos – reforçava ainda mais o clima alarmante que 
envolvia as elites dirigentes.2 

Dupla estratégia foi empregada pelo governo para lidar com as 
incertezas políticas da época: por um lado, deflagrou medidas repressivas 
que culminariam com a declaração de ilegalidade do PC e a cassação de 
seus parlamentares em 1947; por outro, tentou ganhar as simpatias dos 
setores populares através de ações de cunho social. 

A escolha de 1° de maio para a promulgação do Decreto-lei que criou 
a Fundação da Casa Popular é reveladora do alcance político que se 
pretendeu dar a tal iniciativa. 

Pensada inicialmente para enfrentar os problemas habitacionais das 
faixas de população de baixa renda, a Fundação da Casa Popular passaria, 
com o Decreto-lei n.° 9.777, de 6 de setembro de 1946,3 a ter possibilidade 
de atuar em áreas complementares que fariam dela um verdadeiro órgão de 
política urbana lato sensu. Cabia-lhe, de conformidade com esse decreto, 
“financiar obras urbanísticas de abastecimento d'água, esgotos, suprimento 
de energia elétrica, assistência social e outras que visem à melhoria das 
condições de vida e bem-estar das classes trabalhadoras (...)”. Era ainda de 
sua competência “financiar as indústrias de material de construção, quando, 

                                                 
2 Os dados referentes à bancada foram retirados de: Skidmore, T. E. – Brasil: de Getúlio a 
Castelo: 1930-1964. Rio, Paz e Terra, 5.a ed., 1976, p. 90. A informação sobre a votação de 
Fiúza foi extraída de: Basbatun. L. – “De 1930 a 1960”, in 4.a ed., História sincera da 
república. S. Paulo, Alfa-Ômega, 4.a ed., 1976, v. 3, p. 186.  
3 Brasil. Leis, decretos etc. Decreto-lei n.o 9.777, de 6 de setembro de 1946. Lex: Coletânea 
de Legislação: legislação federal e marginália, S. Paulo, 10, pp. 753-6, 1946. Citações 
retiradas da p. 755. 
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por deficiência do produto de mercado, se tornar indispensável o estímulo 
de crédito (...)”, “proceder a estudos e pesquisas de métodos e processos 
que visem ao barateamento de construção (...)”; “financiar as construções 
de iniciativa ou sob a responsabilidade de prefeituras municipais, empresas 
industriais ou comerciais e outras instituições, de residência de tipo popular 
destinadas à venda, a baixo custo ou a locação, a trabalhadores, sem 
objetivos de lucro” (...); e, finalmente, “estudar e classificar os tipos de 
habitação denominados populares, tendo em vista as tendências 
arquitetônicas, hábitos de vida, condições climáticas e higiênicas, recursos 
de material e mão de obra das principais regiões do país (...)”. Outra 
novidade do decreto foi a introdução da habitação rural “nos aspectos de 
construção, reparação e melhoramento”, como nova meta institucional. 

Tais mudanças refletiam a percepção de que não era possível 
enfrentar o problema de moradias sem atacar os entraves representados pela 
ausência de infraestrutura física e de saneamento básico. Mostravam, por 
outro lado, que não bastavam medidas que complementassem meramente as 
ações das administrações locais. Era preciso fortalecer o próprio mercado – 
estimulando a produção de materiais –, modernizar as prefeituras, através 
de treinamento e qualificação de pessoal, e estudar o processo de “morar” 
das classes populares, para se tirar partido da prática comunitária de 
construir, das técnicas e dos materiais regionais utilizados. 

A experiência se encarregaria de demonstrar, nos anos seguintes, 
quão irrealistas e pretensiosas eram tais metas. Como atacar 
simultaneamente o problema da moradia popular no campo e na cidade e o 
da infraestrutura sanitária? Como dotar as prefeituras de pessoal qualificado 
e ao mesmo tempo realizar pesquisas e estudos que conduzissem ao 
barateamento de construções?  

Como financiar a indústria de materiais carentes no mercado e prestar 
assistência social às classes trabalhadoras?  

A tarefa era desproporcional à força, aos recursos e à maturidade 
institucional da Fundação da Casa Popular. Não eram apenas 
constrangimentos de ordem técnica, financeira e administrativa que 
tornavam inviável a abertura de tantas frentes de trabalho. No plano 
político, muitos desses objetivos poderiam ser considerados assuntos de 
“peculiar interesse” do município, faltando-lhe competência constitucional 
para atuar livremente nessas áreas. Tampouco dispunha a Fundação de 
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respaldo político, traduzido em recursos financeiros, apoio dos Estados ou 
legislação que lhe conferisse monopólio de algum recurso crítico, que lhe 
desse  posição de vantagem para negociar com os municípios.  

Legislação posterior viria corrigir a “megalomania” inicial do órgão, 
restringindo-lhe o território de ação. A Portaria n.° 69, de 23 de maio de 
1952, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que dispunha sobre 
os Estatutos, reduziria o papel das atividades complementares, admitindo-as 
apenas “quando de todo indispensável em face dos seus programas e 
realizações e de preferência nos municípios de orçamentos reduzidos, sob a 
garantia de taxas ou contribuições” (art. 1.°, item 5).4 Como tais municípios 
dificilmente poderiam oferecer garantias de “taxas ou contribuições”, 
eliminava-se, na prática, a possibilidade de atuação significativa nos setores 
ligados ao abastecimento de água, esgoto, energia elétrica e assistência social. 

Paralelamente às adaptações de objetivos, mudanças expressivas 
ocorreram nas fontes de financiamento da Fundação da Casa Popular, 
fazendo-a depender exclusivamente de dotações orçamentárias da União. O 
dispositivo legal de sua criação previa, além dos recursos tradicionais como 
doações, contribuições e transferências do Tesouro, empréstimo 
compulsório de pessoas físicas que adquirissem terreno de valor superior a 
200 mil cruzeiros ou que construíssem edificações de área acima de 200m2. 
Os primeiros estariam obrigados a empréstimo igual a 0,5% do preço de 
compra de terreno; os últimos, a 15 cruzeiros por metro quadrado 
construído. O prazo de resgate era superior a 30 anos, equivalendo, na 
realidade, a um imposto disfarçado. A intenção era nitidamente redistributiva: 
adquirentes de imóvel mais bem aquinhoados estariam subsidiando os menos 
favorecidos, mediante o financiamento da Fundação da Casa Popular. 

Esse dispositivo não chegou a ser implementado. Três meses depois 
o Decreto-lei nº 9.777 o revogava, instituindo em seu lugar a “contribuição 
obrigatória de 1% (um por cento) sobra o valor do imóvel adquirido, 
qualquer que seja a forma jurídica da aquisição, cobrado juntamente com o 
imposto de transmissão, de valor igual ou superior a 100 mil cruzeiros”.5 
Mantinha-se inalterada a filosofia redistributiva, cobrado que era o imposto 

                                                 
4 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro: Estatutos; aprovados pela portaria n.o 69, de 23 
de maio de 1952, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Rio [s/d]. p. 4. 
5 Brasil. Leis, decretos etc., op. cit.. nota 4. 
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apenas dos adquirentes de propriedades imobiliárias cujo valor de 
transmissão excedia a 100 mil cruzeiros. 

Duas razões básicas concorreram para que tal imposto não viesse a 
ter eficácia: primeiro, o contribuinte tinha um forte incentivo para falsear o 
valor real das transações, para fugir à taxação; segundo, os Estados, a quem 
competia a arrecadação, nem sempre recolheram à Fundação da Casa 
Popular os impostos cobrados. 

Cabendo aos Estados o ônus administrativo e o desgaste político, sem 
contrapartida financeira, era de esperar que não tivessem empenho em 
“colaborar” com a Fundação da Casa Popular. Argumentava-se com a 
inconstitucionalidade da apropriação do tributo, alegando tratar-se de áreas de 
competência fiscal dos Estados. Alguns simplesmente se negaram a arrecadá-
lo, e a maioria que o fez nem sempre o recolheu à Fundação da Casa Popular. 

Num contexto em que os Estados desfrutavam relativa autonomia, e 
carecendo a Fundação de instrumentos de pressão para fazer valer seus 
interesses, o cumprimento da lei dependia, em grande parte, das boas relações 
políticas entre o Governo Federal e as administrações estaduais. Publicação 
oficial da FCP dava conta do precário recolhimento do imposto pelos 
Estados: “A despeito da existência de texto de lei determinando aos Estados o 
recolhimento aos nossos cofres da taxa de 1% sobre os impostos de 
transmissão cobrados sobre imóveis de preços superiores a 100 mil cruzeiros, 
a quase totalidade das Unidades da Federação tem se abstido, através dos 
cinco anos de nossa existência, de observar os termos de tal dispositivo legal.6 

Para remediar o fato via-se a Fundação na contingência de realizar 
custosas gestões junto aos Estados para sensibilizá-los da importância de 
tais recursos.7 

Inócuo, controvertido e politicamente desgastante, o imposto seria 
revogado pela Lei n.° 1.473, de 24 de novembro de 1951, e substituído por 
dotações orçamentárias decrescentes, para os dez anos seguintes. Embora 

                                                 
6 Cobrança da taxa de 11/2. O Núcleo, Rio, 1(3), p. 2, julho de 1951. 
7 De acordo com essa publicação, na gestão do general Delmiro Pereira de Andrade, último 
superintendente da FCP, no Governo Dutra, foram enviados emissários para os Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia objetivando o 
levantamento dos montantes não recolhidos e a regularização das dívidas dessas Unidades 
para com a Fundação. 
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não tivesse sido fonte expressiva de receita, tal imposto acenava com a 
possibilidade da autossuficiência que tornaria a instituição menos 
dependente das boas graças do poder e menos vulnerável às oscilações da 
conjuntura financeira da União. Eliminada a alternativa de autossuficiência, 
não restava à Fundação senão disputar com dezenas de outros parceiros os 
nem sempre seguros e cobiçados recursos orçamentários. Essas verbas, 
prêmio de consolação que lhe deram, logo se revelaram insuficientes.8 

A FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR: O MODELO E A AÇÃO 

Inicialmente, a Fundação da Casa Popular construía tanto por 
empreitada como por administração direta. Com o passar dos anos esta última 
modalidade foi gradativamente sendo abandonada em favor da primeira.  

A opção pela administração direta, nos primeiros anos, justificava-se 
pela necessidade de familiarizar os técnicos da instituição com os 
problemas da construção de conjuntos, além de permitir experiência com 
materiais nãotradicionais, para baratear o custo das obras. Tais 
experiências, levadas a efeito em pequena escala, foram pioneiras no país. 

                                                 
8 Os montantes das dotações orçamentárias instituídas pela Lei número 1.473 eram os seguintes: 

1º exercício  Cr$ 200.000.000,00 

2º exercício  Cr$ 180.000.000,00 

3° exercício  Cr$ 160.000.000,00 

4° exercício  Cr$ 140.000.000,00 

5° exercício  Cr$ 120.000.000,00 

6° exercício  Cr$ 100.000.000,00 

7° exercício  Cr$ 80.000.000,00 

8° exercício  Cr$ 60.000.000,00 

9° exercício  Cr$ 40.000.000,00 

10º exercício  Cr$ 20.000.000,00 
Brasil. Leis, decretos etc. Lei n.o 1.473, de 24 de novembro de 1951. Lex: Coletânea de 
Legislação; legislação federal e marginália. S. Paulo, 15, p. 443, 1951. 
Conforme se pode depreender das consignações decrescentes, parece ter havido expectativa de 
que, com o passar do tempo e com o retorno dos investimentos realizados, seria possível a FCP 
alcançar uma situação de autossuficiência. Tal inferência foi confirmada em entrevista feita com 
antigo assessor da Superintendência da Fundação. Evidencia-se a ingenuidade do argumento, de 
vez que se desconsiderou inteiramente a hipótese de inflação em um período de dez anos. 
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A mais importante delas foi realizada no Rio de Janeiro, entre os anos de 
1949 e 1950, no bairro de Guadalupe. 

Nesse conjunto, ao lado de edificações de alvenaria, construíram-se 
casas de madeira, bloco e placa de concreto, uma das quais, denominada 
“balão”, se assemelhava a um iglu. No interior da Bahia testou-se a 
possibilidade de aproveitar as técnicas tradicionais de barro batido e pau a 
pique para habitações rurais, em antecipação às iniciativas que hoje buscam 
desenvolver “tecnologias intermediárias”, vinculadas à ideia de um 
“ecodesenvolvimento”.9 

O regime de empreitada, com licitação, foi o mais utilizado durante 
toda a trajetória da Fundação da Casa Popular. A partir de 1952, idealizou-
se uma forma de licitação que buscava simultaneamente baratear o custo 
unitário da construção e proteger as pequenas e médias empresas regionais, 
que, por razões de escala, nem sempre tinham condições de arcar com os 
prazos, custos e vultos das obras postas em concorrência. 

Sugestão feita em reunião do Conselho Técnico da Fundação, em 18 
de novembro daquele ano, estipulava os objetivos e explicitava os 
procedimentos a serem seguidos nessa nova modalidade de licitação:  

considerando que a FCP, no desempenho de suas atribuições, é, 
muitas vezes, levada a abrir concorrência para a construção de um 
número elevado de casas, com prazo curto, em localidades onde 
existem poucas firmas construtoras, quase todas de reduzido capital 
e, portanto, impossibilitadas de concorrerem por não apresentarem 
condições satisfatórias para assumirem grandes responsabilidades, 
considerando ser de toda a conveniência, quer sob o ponto de vista 
econômico, quer pelos efeitos morais resultantes, seja dada a 
oportunidade às boas firmas locais de contribuírem para a realização 
de tão elevada obra social, na medida de suas possibilidades; 
considerando que uma das medidas que permitirá a realização desse 
objetivo é fracionar a empreitada, adjudicando aos concorrentes, na 

                                                 
9 Conforme entrevista concedida por ex-funcionário da Fundação da Casa Popular, a 
experiência de Guadalupe mostrou que a casa tradicional ainda era a mais vantajosa, já que 
as demais exigiam tecnologia, maquinaria e mão de obra especializada e eram de preço mais 
elevado, Segundo esse mesmo funcionário, a experiência da Bahia buscava combinar as 
práticas tradicionais de pau a pique e barro batido com as técnicas mais modernas de 
revestimento e instalação hidráulica como forma de assegurar habitações baratas e com certo 
padrão sanitário. 
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ordem de sua classificação, pelo preço unitário da proposta vencedora, 
o encargo da construção de um número de casas que esteja de acordo 
com suas possibilidades; e no intuito de evitar que os concorrentes 
façam um acordo, combinando o preço mínimo a ser apresentado, a 
concorrência pública será aberta para um número de casas compatível 
com as possibilidades dos construtores locais. Uma vez abertas as 
propostas e classificados os concorrentes, os mesmos serão 
informados que a Fundação da Casa Popular resolveu construir maior 
número de casas e deseja aproveitar a mesma concorrência. (...) O 
classificado em segundo lugar dirá se aceita essa empreitada pelo 
preço unitário classificado em primeiro lugar e, no caso afirmativo, 
fixará o número de casas que o interessa, e assim sucessivamente até 
completar o número de casas a serem construídas.10 

Proposta em 1952, somente na gestão Kubitschek tal modalidade de 
licitação viria a ser implementada em larga escala, com algumas 
modificações. Em sua nova versão, que prevalecia apenas para conjuntos de 
mais de 50 unidades, reservava-se metade da obra à firma vencedora, sendo 
o restante dividido entre as três empresas melhor classificadas. Procurava-
se, além dos objetivos mencionados, obter parâmetros de custo e qualidade. 

Outra iniciativa nesse período, para fazer face ao processo 
inflacionário existente, consistia em antecipar parcelas do pagamento das 
empreitadas, desde que aplicadas à aquisição de materiais, estocados no 
próprio canteiro de obras e sujeitos à fiscalização da Fundação da Casa 
Popular. O mecanismo permitia ganhos com compras à vista e evitava a 
corrosão da inflação. 

Independentemente da modalidade da construção, direta ou por 
empreitada, os projetos arquitetônicos foram sempre desenvolvidos pela 
Fundação da Casa Popular. As unidades em cada conjunto eram 
normalmente homogêneas, considerando-se popular a residência de até 
70m2, quando se tratasse de projeto de um piso, e de um máximo de 60m2, 

                                                 
10 Essa modalidade de empreitada pressupunha a concordância das firmas colocadas em 
segundo, terceiro e quarto lugares na concorrência. A elas era dada a opção de participar da 
obra desde que se dispusessem a aceitar os preços da proposta vencedora, conforme o 
disposto nas Atas do Conselho Técnico da Fundação da Casa Popular, 34ª sessão 
extraordinária realizada em 18 de novembro de 1952. Fundação da Casa Popular, Rio de 
Janeiro. Anais do Conselho Central. Rio, 1953. 
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com dois pisos.11 Geralmente, eram de três quartos, pois se visava a uma 
clientela de família numerosa. 

Cabia aos municípios doar o terreno e realizar as obras de 
infraestrutura, água, luz e esgoto, conforme cláusula de um termo de 
compromisso que firmavam com a Fundação da Casa Popular.12 Era em 
resposta às solicitações das municipalidades que a Fundação analisava a 
viabilidade da implantação de conjuntos. Em princípio, a seleção da cidade 
para a construção de conjuntos deveria levar em conta as necessidades 
locais, o apoio da prefeitura e a ordem das solicitações. Nem sempre as 
decisões se pautaram exclusivamente por aspectos técnicos. O número de 
solicitações excedendo as possibilidades da Fundação da Casa Popular dava a 
esta última posição privilegiada de escolha. Sendo a casa um recurso escasso 
e politicamente rendoso, a decisão de onde construir muitas vezes baseou-se 
em considerações de interesse clientelístico. Motivações políticas teriam, 
entretanto, peso ainda maior na alocação das casas entre os postulantes. 

CASA POPULAR: O DISTRIBUTIVISMO DA POLÍTICA 

O decreto-lei que instituíra a Fundação delimitava vagamente a 
população que faria jus ao financiamento. Fazia referências a brasileiros e 
estrangeiros com mais de dez anos de residência no país, ou com filhos 
brasileiros, que não tivessem habitação própria. A preferência para 
aquisição ou construção de moradia obedecia à seguinte proporção: 

a) trabalhadores em atividades particulares – 3 

b) servidores públicos ou de autarquias – 1 

c) outras pessoas – 1 

                                                 
11 Diferentemente da(s) Cohab(s), a Fundação da Casa Popular dispunha de grande variedade 
de tipos de casas e projetos, quase sempre em função das condições locais. Alguns desses 
tipos receberam os nomes dos locais para os quais foram elaborados, como por exemplo, tipo 
“Marechal Hermes” e “Sorocabana”. 
12 A Fundação construiu também em terrenos doados pelos institutos, sendo que nesses casos 
arcava com o ônus da infraestrutura. Por outro lado, houve outras articulações com os 
institutos, em que estes repassavam todos os recursos, entrando a Fundação apenas com a 
administração da obra. Neste último caso os beneficiados atendidos deveriam ser os 
segurados dos respectivos institutos. 
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Mais tarde, a esses critérios seriam incorporados outros, pertinentes 
a renda e a tamanho de família. Só poderiam pleitear financiamentos os 
candidatos cuja renda familiar líquida não excedesse a 60 mil cruzeiros 
anuais, e que tivessem sob sua dependência econômica um mínimo de 
cinco pessoas.13 

Se, por um lado, ao não exigir níveis de renda mínima se poderia 
considerar a lei como tendo um cunho eminentemente social – pois não 
excluía as parcelas menos favorecidas da população – por outro, ao colocar 
tetos tão elevados de renda, 12,8 salários mínimos líquidos mensais, 
terminava por permitir, em princípio, que setores relativamente bem 
aquinhoados pudessem também disputar as almejadas casas populares. Se 
isso não ocorreu em grande escala é porque houve uma exclusão voluntária 
dos setores médios, que não achavam condizente com a sua posição social 
habitar os conjuntos populares.14 

Nesses termos, a renda deixou de ser um critério para a seleção. O 
número de dependentes tornava-se, pelo menos em teoria, o fator 
determinante na classificação e escolha dos candidatos. Em casos de empate 
tinham preferência os de ordem de inscrição mais baixa. Entretanto, a 
escolha nem sempre teve o caráter impessoal sugerido pela legislação. 

O acesso à casa própria era, na prática, limitado. Restrições de 
informação, de prazo, de número de inscrições e de unidades oferecidas 
reduziam drasticamente as possibilidades de amplo atendimento. 

Os editais de divulgação tinham alcance restrito, com a maioria dos 
candidatos tomando conhecimento através de parentes, amigos, vizinhos e 
outras fontes informais. Os prazos de inscrição para cada conjunto nem 
sempre foram suficientes para permitir uma divulgação maior e a 
apresentação dos interessados. As “fichas”, nos moldes de senha com 
direito à inscrição, distribuídas nas filas tornaram-se prática corriqueira. 

                                                 
13 De acordo com o art. da Lei n.° 1.473, de 24 de novembro de 1951. (Brasil. Leis, decretos 
etc., op. cit., nota 9). 
14 Entrevistas realizadas em antigos conjuntos de Belo Horizonte revelam que a maior parte 
dos adquirentes de casas populares percebiam, por ocasião da compra, rendimentos ao redor 
de três salários mínimos.  
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Diante das necessidades da população e da oferta limitada de casas 
populares não é estranho que viesse a Fundação da Casa Popular a lançar 
mão de expedientes para desencorajar a demanda. 

Relatos da época dão conta das dificuldades de inscrição, desde o ato 
de dormir em filas, para garantir a senha, até a procura de um “pistolão”, 
para facilitar a tramitação dos papéis. Superada a fase inicial da inscrição, 
eram conferidas as informações do candidato através da visita de uma 
assistente social. Esta procurava certificar-se do número de filhos, das 
condições de moradia, da situação jurídica do domicilio, se havia processo 
de despejo que justificasse atenção especial e se a família dispunha de 
algum bem imóvel. Concluída a visita, procedia-se à classificação dos 
postulantes, com a convocação dos selecionados para assinatura de escritura 
de promessa de compra e venda e posterior posse da casa. 

Injunções de ordem política enviesavam o processo. Inscrições fora 
de prazo, solicitações que não preenchiam as condições prescritas, 
alterações de classificação e privilégios na escolha de casas não foram 
casos raros. Sabedores de tais constrangimentos, muitos candidatos 
buscavam reforçar suas possibilidades através de acompanhamento mais 
de perto do processo, de contatos políticos, e de favores a funcionários e 
dirigentes. A ideia reinante era que, se deixado à própria sorte, o processo 
seria passado para trás.15 Evidência desse clima e da percepção dos 
candidatos pode ser depreendida de uma coluna publicada na revista O 
Núcleo, órgão da Fundação da Casa Popular:  

(...) queremos, agora, lhe falar, caro candidato. Para começar, 
volveremos ao dia em que Você, pela primeira vez, veio à Fundação 
tentar obter uma casa onde morar. Nessa ocasião – lembre-se – as 
suas condições habitacionais eram bem críticas. A sua necessidade 
era das maiores. Nós sabíamos disso e o atendemos com a melhor 
boa vontade. Você foi ouvido, em seguida inscrito e, logo após, 
visitado. De acordo com a classificação obtida, sua ficha de inscrição 
foi colocada na ordem rigorosa de precedência. 
Como ainda tivesse de esperar um pouco, Você se impacientou. 
Achou que sua situação era insustentável; que devia receber a casa 

                                                 
15 Em entrevista feita com moradores do Conjunto Carlos Pratas, em Belo Horizonte, não se 
constatou um só caso em que o adquirente não tivesse feito uso de práticas de influência. 
Alguns dos candidatos chegaram mesmo a converter-se em cabos eleitorais nas regiões onde 
tinham morado e julgavam ter alguns votos. 
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imediatamente. Foi quando nós lhe expusemos a realidade da 
situação. Havia alguns milhares de pessoas esperando casa. Na sua 
frente, algumas centenas. O critério da necessidade não podia ser 
desrespeitado. Que cada um fosse contemplado na ocasião devida. 
Mas parece que nossas palavras não foram bem compreendidas A 
despeito de lhe termos explicado que a Fundação lhe endereçaria um 
telegrama, tão depressa dispuséssemos de meios para atendê-lo, a sua 
presença, nos nossos escritórios, tem sido constante. Nessas, 
ocasiões, você procura saber por que ainda não recebeu casa. E tudo. 
O que já lhe foi dito, das vezes anteriores, tem de ser repetido. 
Ultimamente, então, as razões apresentadas pelos funcionários do 
Departamento de Administração Imobiliária não têm merecido o seu 
acatamento. Não sabemos por quê. Revestem-se elas da maior dose 
de honestidade que se possa conceber. Não raro, você vem ter ao 
Gabinete da Superintendência, para ouvir, do Chefe do Gabinete, e 
de seus subordinados, as mesmas palavras que já lhe foram ditas no 
DAI. E nem podiam ser outras. A verdade é uma só. Por isso, 
dirigimos-nos, agora, a Você para solicitar, ainda esta vez, um pouco 
mais de compreensão da sua parte. Queremos pedir-lhe que, uma vez 
inscrito, permaneça em sua casa aguardando os acontecimentos (...)16 

Outro indício das pressões clientelísticas da época era a existência de 
uma espécie de “reserva técnica”,17 constituída de pequeno número de 
unidades em cada conjunto, não sujeitas aos critérios formais de 
distribuição, medida que se apresentavam candidatos com “cartucho 
político”, a Fundação fazia uso de tal estoque. Nem sempre, porém, os 
pedidos de políticos podiam ser atendidos apenas com a “reserva técnica”. 

Acossada por pressões políticas, de difícil superação, e sem dispor de 
fonte estável de recursos, que lhe permitisse fazer frente a conjunturas 
desfavoráveis, a Fundação da Casa Popular não foi capaz de alcançar 
maturidade institucional traduzida em paradigmas universalistas, em 
firmeza de objetivos e em prestígio organizacional. A imagem que dela 

                                                 
16 “A Casa Popular” aconselha, in O Núcleo, Rio, 1, 3, p. 7, julho de 1951. 
17 De acordo com depoimento de funcionários da Fundação da Casa Popular, a “reserva 
técnica” tinha uma existência informal. Nem sempre se fez dela uso exclusivamente política. 
Às vezes tais unidades eram distribuídas entre postulantes de comprovada necessidade, mas 
que por motivos diversos não puderam cumprir as exigências legais nos prazos 
determinados. Nos períodos eleitorais, quando a pressão política era mais intensa, nem 
sempre essa “reserva técnica” era bastante. 
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ficou era a de um órgão à deriva, despersonalizado, que vagava ao sabor das 
injunções e das características transitórias de seus chefes. 

A FILOSOFIA DOS CONJUNTOS: O PATERNALISMO AUTORITÁRIO 

Clientelista na decisão de onde construir, na seleção e classificação dos 
candidatos, a Fundação tornava-se tutora paternal e autoritária na 
administração dos conjuntos. Prova desses traços são algumas das cláusulas 
constantes das escrituras de promessa de compra e venda de moradias. Não 
apenas a conservação do imóvel preocupava a Fundação da Casa Popular. O 
comportamento social e individual dos moradores era objeto de longas e 
minuciosas considerações, o que podia levar inclusive à rescisão do contrato. 

Previa-se punição, com perda da casa, para os “compradores que, por 
seu procedimento, vierem a tornar-se nocivos à ordem ou à moral do Núcleo 
Residencial, ou criarem embaraço à sua Administração”; ou o que “promover 
agitação de qualquer natureza no conjunto ou permitir que dependente seu o 
faça”; ou ainda aquele “que se negar a receber, em seu imóvel, funcionários 
do Serviço de Assistência Social da FCP”... e “a prestar-lhe informações 
solicitadas”. Também punido com a perda da casa é o adquirente que “não 
destinar o prédio exclusivamente para sua moradia e da família, ou utilizá-lo 
em atividade de caráter religioso, político, esportivo, recreativo ou outros 
inconciliáveis com a finalidade a que é destinado o imóvel”.18 

Partia-se do suposto de que as classes populares não estavam 
preparadas para a vida em comunidade. Precisavam ser guiadas para utilizar 
e conservar as instalações da casa, daí as visitas de inspeção nos primeiros 
anos, tão comuns quanto impertinentes nos relatos de antigos moradores. 
Estes careciam, na percepção da instituição, de conhecimentos rudimentares 
sobre construção, instalação elétrica e equipamentos hidráulicos, razão por 
que adaptações e mudanças, em principio vedadas pelo risco de danos à 
integridade arquitetônica e patrimonial do conjunto, só eram permitidas 
ouvidos os responsáveis pela administração, os funcionários do escritório 
local da Fundação. A imagem que se fazia era de um caos inevitável, de 
favelização dos núcleos, não fossem a onisciência e a onipresença da FCP. 

                                                 
18 Citações extraídas da cláusula 16 do contrato padrão de “Escritura particular de promessa 
de compra e venda de imóvel” utilizada pela FCP em 1959 nos conjuntos de Belo Horizonte. 
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Em defesa desse autoritarismo poder-se-iam alegar o despreparo e as 
inadaptações culturais dos beneficiários, que acarretariam a necessidade de 
“protegê-los” até que “aprendessem” a usufruir, de modo adequado, o bem 
que haviam adquirido. Entretanto, nem esse argumento conservador se 
sustenta, pois a grande maioria dos moradores percebia acima de três 
salários mínimos e provinha de meio urbanizado. A casa de tijolos, as 
instalações sanitárias, os tacos de madeira das salas, os vidros das janelas, 
os alvos prediletos da “fiscalização” dos conjuntos, não eram figuras 
estranhas à experiência urbana dessa população. Os compradores egressos 
de favela ou do meio rural eram de número insignificante, não justificando 
o paternalismo das medidas.  

O autoritarismo era ainda mais gritante com a tentativa de controle do 
comportamento social. O que é “tornar-se nocivo à ordem ou à moral do 
Núcleo”? Por que as atividades de “caráter religioso, político, esportivo e 
recreativo” são “inconciliáveis com a finalidade a que é destinado o imóvel”? 
Como definir, senão de modo arbitrário e subjetivo, comportamentos que 
“criam embaraços” à administração? Se tais normas fossem levadas ao “pé da 
letra”, ter-se-ia poder incomensurável e discricionário em mãos da Fundação 
e de seus funcionários, em prejuízo do próprio direito de propriedade. 

Curiosamente, a inadimplência era considerada um mal menor. 
Dispositivo de contrato previa meios para remediá-la mediante pagamento 
de juros de mora de 1% ao mês sobre as prestações em atraso. O resultado 
desse dispositivo jurídico, corroborado por decisões políticas, é que não se 
tem conhecimento de rescisão de contrato por atraso nas prestações. 

De alto custo, e de duvidosa eficiência, tanto econômica quanto 
social, o paternalismo autoritário da administração dos conjuntos tinha, 
normalmente, vida curta. Relatos de antigos moradores19 dão conta de que 
tais medidas de controle perdiam força com o passar do tempo e eram logo 
desativadas nos primeiros meses. 

                                                 
19 Conforme entrevistas feitas com antigos moradores de conjuntos habitacionais da FCP em 
Belo Horizonte. 
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A LOCALIZAÇÃO DAS CASAS POPULARES 

Angulo significativo para avaliar a política da Fundação da Casa 
Popular é a distribuição espacial dos conjuntos e casas construídas. Onde se 
localizaram? Que regiões, Estados e cidades foram beneficiados? Quais os 
prejudicados? Que critérios orientaram tais decisões? Havia algum padrão? 
Respondia-se com a política de localização às prioridades habitacionais das 
populações de baixa renda? Qual o peso do fator político? Analisando-se o 
número de unidades construídas por tamanho de cidade em 1950 (tabela 1), 
percebe-se que se privilegiavam os grandes centros urbanos, pois 68% das 
construções localizaram-se nas grandes cidades da época, ou seja, as de 
população superior a 50 mil habitantes. Mas isso não quer dizer que não se 
tenham contemplado os pequenos e médios núcleos, os quais foram 
beneficiados com 32% das edificações realizadas. 

Tabela 1. Fundação da Casa Popular. Casas e conjuntos construídos, por 
tamanho de cidades até 31 de dezembro de 1960 

Tamanho de cidades Casas construídas % Números de conjuntos construídos % 
Até 5.000 836 5 22 15 

5.000  a 10.000 914 5 24 17 
10.000  a 20.000 1.109 7 22 15 
20.000 a 50.000 2.586 15 35 25 
50.000 a 100.000 2.157 13 19 13 

+ de 100.000 9.362 55 21 15 
Total 16.964 100 143 100 

Fontes: Dados básicos: Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. Fundamentos e bases de um 
plano de assistência habitacional. 1961, 60 pp. IBGE: Censo demográfico, Brasil, 1950.  

Aparentemente, os critérios da localização espacial estavam em 
consonância com as necessidades habitacionais do país. Nos grandes 
centros a questão da moradia era provavelmente mais crítica. 

Se os dados de unidades construídas desautorizam, em princípio, a 
imagem clientelista da Fundação da Casa Popular, o mesmo não ocorre 
quando se examina a distribuição dos conjuntos. Estes situam-se 
predominantemente nas pequenas e médias cidades. Quase a metade dos 
conjuntos foi edificada em núcleos urbanos com menos de 20 mil habitantes. 

Poder-se-ia alegar que o maior número de conjuntos em tais cidades se 
explicaria em função do tamanho da demanda: com população pouco 
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numerosa era de esperar que em média os conjuntos aí fossem menores que 
os construídos nas grandes cidades. Embora esse argumento seja verdadeiro, 
não se pode desprezar a importância política que tem a atomização da oferta 
de casas populares. De uma ótica distributivista é vantajoso atender ao maior 
número possível de clientes. Nesse sentido, quanto mais cidades fossem 
contempladas, maiores os dividendos políticos alcançados. 

O que mais chama atenção, entretanto, é a inexistência de construções 
na região Norte, fato surpreendente apesar do baixo nível de urbanização da 
área. Não seria isso resultante da pouca expressão política do Norte, perante 
outras regiões? 

Quanto à distribuição de unidades residenciais por região (Tabela 2), 
nota-se desequilíbrio em favor do Sudeste, onde se localizavam 70% de 
todas as moradias construídas, enquanto ao Sul e ao Nordeste se 
destinavam, respectivamente, 5% e 14% das edificações. A participação 
elevada do Centro-Oeste deve ser atribuída, basicamente, às necessidades 
da implantação de Brasília. 

Tabela 2. Fundação da Casa Popular.  
Casas e conjuntos construídos, por região, até 31 de dezembro de 1960 

Regiões 
Números de casas Número de conjuntos 

construídas % construídos % 
Norte – – – – 
Nordeste 2.317 14,0 31 22,0 
Centro-oeste 1.860 11,0 10 7,0 
Sudeste 11.837 70,0 84 60,0 
Sul 950 5,0 18 11,0 
Total 16.964 100,0 143 100,0 
Fonte: Dados básicos: Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. Fundamentos e bases de um 
plano de assistência habitacional. Rio, 1961, 60pp. 

Se, do ângulo regional ou da perspectiva do tamanho das cidades a 
política de alocação de habitações apresenta problemas, o quadro é ainda 
mais grave quando se analisa a distribuição por Estado. Ressalta, em 
primeiro lugar, a posição privilegiada de Minas Gerais e do antigo Estado 
da Guanabara: em cada um desses dois Estados, isoladamente, construiu-se 
mais do que em todo o Sul e Nordeste juntos. Ë interessante notar que São 
Paulo, apesar de mais urbanizado, e de possuir maior número de cidades 
médias e grandes, situa-se em terceiro lugar em construções, bem 
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distanciado dos dois primeiros colocados. Além disso, observa-se que em 
muitos dos Estados do Nordeste – Maranhão, Alagoas, Sergipe e Bahia – a 
atuação da FCP foi quase simbólica. 

As disparidades não ocorreram apenas entre os grandes Estados. 
Dentro da região Nordeste chama atenção à baixa prioridade concedida à 
Bahia, em contraste com outros Estados da área. Assim, construiu-se cinco 
vezes mais no Ceará e nove vezes mais em Pernambuco que naquele Estado. 

Tabela 3. Fundação da Casa Popular 
Casas e conjuntos construídos, por Estados, até 31 de dezembro de 1960 

Estados 
Números de casas Número de conjuntos 

construídas % construídos % 
Rio Grande do Norte 240 1,5 7 5,0 
Rio Grande do Sul 613 3,5 13 10,0 
Minas Gerais 4.248 25,0 46 32,0 
Bahia 100 0,5 4 3,0 
Sergipe 65 0,5 1 1,0 
Rio de Janeiro (antigo Estado da Guanabara) 3.993 24,0 5 3,0 
São Paulo 2.959 17,0 24 17,0 
Distrito Federal (Brasília) 1.520 9,0 4 3,0 
Espírito Santos 294 2,0 2 1,0 
Pernambuco 982 6,0 7 5,0 
Mato Grosso 160 0,5 2 1,0 
Paraná 141 1,0 2 1,0 
Paraíba 228 1,0 6 4,0 
Ceará 526 3,0 2 1,0 
Goiás 180 1,0 4 3,0 
Santa Catarina 196 1,0 3 2,0 
Piauí 74 0,5 2 1,0 
Maranhão 50 0,5 1 1,0 
Alagoas 52 0,5 1 1,0 
Ex-Rio de Janeiro 343 2,0 7 5,0 
Total 16.964 100,0 143 100,0 
Fonte: Dados básicos: Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. Fundamentos e bases de um 
plano de assistência habitacional. Rio, 1961, 60pp. 

De não menor importância é o dado concernente ao número de 
conjuntos por Estado (Tabela 3). Destaca-se Minas Gerais com 46 
conjuntos, dos quais apenas cinco na grande Belo Horizonte. Tal fato, 
apontado anteriormente, é revelador tanto do sistema distributivista do 
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plano habitacional, quanto da força da representação política mineira junto 
à Fundação da Casa Popular. 

Enquanto o número de habitações populares no antigo Estado da 
Guanabara se explicava por se tratar da capital do país, aliada à sua 
condição de grande metrópole, em Minas o fato poderia ser imputado à 
vinculação da direção da Fundação da Casa Popular, em sua fase mais 
dinâmica, com as lideranças políticas regionais. Vale lembrar que, à época, 
a presidência da República era exercida por Juscelino Kubitschek. 

Por outra parte, a discrepância encontrada com respeito a São Paulo 
entre o número de casas efetivamente construídas e o que se poderia 
esperar em face do seu peso econômico, social e demográfico, talvez 
encontre explicação na sub-representação política do Estado, conforme 
sugere Simon Schwartzman.20 

Tabela 4. Fundação da Casa Popular Casas e conjuntos construídos nas 
maiores cidades do país  até 31 de dezembro de 1960 

Cidades 
Número de casas 

construídas 
% total das 

construções da FCP 
Número de 
conjuntos 

% total dos 
conjuntos da FCP 

Rio de Janeiro 3.993 24,0 5 3,0 
Brasília 1.520 9,0 4 3,0 
Belo Horizonte 1.109 7,0 3 2,0 
Recife 588 3,0 1 1,0 
Fortaleza 456 3,0 1 1,0 
Salvador – – – – 
São Paulo – – – – 
Porto Alegre – – – – 
Total 7.666 46,0 14 10,0 
Fonte: Dados básicos: Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. Fundamentos e bases de um 
plano de assistência habitacional. Rio, 1961, 60pp. 

Esse ponto é reforçado pela Tabela 4, que mostra casas e conjuntos 
construídos nas maiores cidades do país. Na cidade de São Paulo não se 
edificou nenhuma unidade residencial através da Fundação da Casa 
Popular. Conforme se pode depreender dos dados, as cidades do Rio de 
Janeiro, Brasília e Belo Horizonte concentram 40% das construções 
realizadas em toda a existência da Fundação da Casa Popular. Como São 

                                                 
20 Ver a respeito: Schwartzman, S. – São Paulo e o Estado nacional. S. Paulo, Difel, 1975, 190 pp. 
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Paulo, outros dois grandes centros urbanos, Porto Alegre e Salvador, não 
foram beneficiados com casas populares. 

POPULISMO E HABITAÇÃO: 
AS LIMITAÇÕES DA FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR 

Embora para uma avaliação rigorosa da política habitacional do 
populismo seja necessária a incorporação de informação sobre atuação dos 
institutos, das caixas de pensões, do poder público estadual e até mesmo de 
algumas prefeituras de grandes cidades, o quadro de realizações da FCP não 
deixa de ser dado de relevo que evidencia a baixa prioridade que os 
governos populistas concederam à questão habitacional. 

Não se pode ignorar do ponto de vista quantitativo o peso dos 
institutos e das caixas de pensões. Frente a tais realizações a Fundação da 
Casa Popular teve desempenho pouco expressivo. A despeito da pretensão 
de ser o carro-chefe da política habitacional, a FCP contribuiu com um 
pouco menos de 10% das moradias construídas por todas essas instituições 
no período populista. Pouco mais de 900 moradias foram edificadas, em 
média, por ano. 

Ressalta-se, no entanto, que nem toda a produção habitacional dos 
institutos e das caixas de pensões destinava-se a classes de renda baixa. Em 
muitas dessas instituições – particularmente as mais dinâmicas – a clientela 
alvo, era, ao contrário, constituída por famílias de renda média ou alta. Vale 
lembrar nesse contexto a situação dos funcionários do Banco do Brasil, que 
figuravam nas estatísticas como setores populares, quando na realidade 
eram, no dizer da época, “os príncipes da República”, dados os altos 
salários que percebiam. 

Por que a FCP produziu em toda a sua trajetória histórica cifra tão 
modesta, se eram elevados os ganhos políticos que se poderiam alcançar 
com a casa própria? Faltou percepção das vantagens eleitorais de um 
programa de habitação popular, em larga escala ou, ao contrário, 
capacidade de implementação? 

Os minguados resultados da Fundação da Casa Popular pouco tinham 
a ver com os aspectos administrativos do órgão. Embora figurassem nas 
alegações da época, tais argumentos desconheciam o próprio sentido da 
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política habitacional e sua ligação com o regime populista. De que valeriam 
mais recursos em contexto de grande inflação? 

O modelo da casa integralmente subsidiada era um poço sem fundo. 
Sem retorno, por maiores que fossem as inversões, não se lograria ampliar 
significativamente o atendimento de casa própria. A saída do investimento 
autofinanciado esbarrava na própria lógica do populismo. Como exigir que 
se pagasse por um bem que até então vinha sendo distribuído quase sem 
ônus?21 Como conciliar uma política de retorno de investimentos com a 
imagem paternalista do Estado? 

Tais críticas não implicam endosso de um modelo empresarial para 
uma política de habitação popular. O sentido social da casa própria para as 
classes menos favorecidas, as limitações de renda dessas camadas da 
população e as dificuldades de barateamento do custo da habitação, em 
razão de fatores vários, tais como o preço do solo urbano, os óbices 
tecnológicos a uma produção em escala, os longos prazos exigidos para o 
retorno dos investimentos,22 têm levado, mesmo em países de economia 
adiantada, à adoção de subsídio por parte do Estado para viabilizar a 
construção de casas populares. O pecado do populismo não estava nos 
subsídios, mas em subsidiar quase totalmente. 

Conforme se verá no capitulo seguinte, não passaria despercebido o 
impasse da política habitacional populista. Medidas foram cogitadas para 
sanar o quadro de debilidade, mas, como era de esperar, não tiveram 
consequência prática. Somente com a eleição de Jânio Quadros, no bojo de um 
populismo de feição diversa,23 tais medidas poderiam ter tido outro destino. A 
renúncia, entretanto, impediria que tivessem um curso de ação. A mudança da 
política habitacional somente viria a ocorrer com a criação do BNH. 

                                                 
21 Em um ou dois anos, conforme se apurou junto a moradores de conjuntos habitacionais em 
Belo Horizonte, as prestações se tornavam irrisórias. Daí a imagem da época de que a casa 
própria era quase um prêmio. 
22 Sobre as dificuldades do barateamento da mercadoria “habitação” ver Topalov, Christian – 
Les promoteurs immobiliers. Paris, Mouton, 1974. 
23 Sobre a especificidade do populismo janista ver Weffort, F. C.  “Estado e massas no 
Brasil”, in Revista Civilização Brasileira. Rio, 1, 7, pp. 137-58, maio de 1966. 




