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PARTE II 

TENTATIVAS DE MUDANÇA: 
DO BANCO HIPOTECÁRIO AO  

INSTITUTO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO 

o longo de sua trajetória a Fundação da Casa Popular (FCP) tomou 
consciência das limitações de seu modelo e percebeu que a 

dependência aos recursos orçamentários, a rápida depreciação das 
aplicações realizadas e a estrutura institucional eram entraves à consecução 
dos objetivos da política habitacional. Em vários momentos reconheceu o 
gasto excessivo com a burocracia e a timidez de suas iniciativas frente à 
magnitude das necessidades que, no inicio da década de 1950, eram 
estimadas em 3.600.000 moradias, sem contar as favelas e cortiços que se 
alastravam por todas as grandes cidades brasileiras.1  

A primeira tentativa de transformação da FCP que merece destaque 
ocorreu em janeiro de 1953, com a proposta discutida no conselho central 
do órgão, para criar um banco hipotecário.2 Inicialmente pensou-se na 
implantação de uma carteira hipotecária, vinculada à FCP, que teria por 
objetivo permitir empréstimos, até o valor de 50 mil cruzeiros, a pequenos 
proprietários de terreno que desejassem construir casa própria. 
Posteriormente a ideia evoluiu para o projeto do banco. 

Os mentores da ideia justificavam a mudança a partir da debilidade 
financeira da Fundação da Casa Popular, da necessidade de garantir 
recursos próprios e das dificuldades de levantar, através de impostos e 
taxas, os recursos para suprir o órgão:  

com os exíguos recursos financeiros de que dispõe, a Fundação da Casa 
Popular não está, assim, em condições de, ao menos, atenuar de modo 

                                                 
1 Os documentos oficiais que tratavam do déficit habitacional nem sempre utilizaram 
metodologia constante, obtendo-se, em consequência, estimativas contraditórias. Às vezes, 
considerava-se o problema da habitação rural; outras vezes, não. A estimativa de 3.600.000 
moradias para o déficit em 1950 foi extraída da justificativa do anteprojeto de lei do Instituto 
Brasileiro de Habitação, encaminhado ao Congresso pelo Governo Jânio Quadros. 
(Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. Anais do Conselho Central, Rio. 1953.  
2 Ibid. 
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sensível a crise nacional de moradia. Daí as inúmeras sugestões que têm 
surgido para dar maior elasticidade e amplitude a seus movimentos, de 
modo a permitir a acumulação de recursos ponderáveis e necessários a 
uma política social de resultados positivos. Dentre elas, a de mais fácil 
viabilidade (...) será a constituição de um banco (...) o qual terá por 
finalidade capitalizar e angariar disponibilidades financeiras, para a 
solução de um problema angustiante, sem o expediente, sempre 
pernicioso, do acréscimo de impostos e taxas que acarretam, 
invariavelmente, o encarecimento do custo de vida. Através do Banco 
Hipotecário (...) as classes menos favorecidas terão assegurada, pelo 
crédito a longo prazo e juros médios, a oportunidade de adquirir, 
reparar ou ampliar a moradia própria.3 

O projeto do banco hipotecário, conquanto não tenha sido levado à 
frente, preconizava soluções que só muito recentemente vieram a ser 
cogitadas e implementadas pelo Banco Nacional da Habitação. Pensava-se, 
naquela época, não apenas em programas que permitissem o acesso à casa 
própria, mas também proporcionassem a reparação, ampliação e até a 
construção em lote próprio. 

O projeto do banco hipotecário previa recursos de várias fontes: 
depósitos, lucros das operações, receitas provenientes de letras hipotecárias de 
sua responsabilidade e subscrição compulsória por parte dos particulares que 
viessem a contrair empréstimos junto ao banco. O capital deveria ser 
integralizado em 90% pela própria Fundação da Casa Popular. O restante 
deveria ser coberto por particulares, devedores do banco, na proporção de uma 
ação de mil cruzeiros para cada conjunto de 50 mil cruzeiros de empréstimo. 

Conforme se pode depreender das fontes de recursos previstas, a 
criação do banco implicaria modelo novo de política habitacional. A 
captação de poupança, via letras hipotecárias, tinha como corolário a 
remuneração do capital aplicado. O próprio plano de um banco, se bem que 
atrelado à Fundação da Casa 

Popular, envolvia, em certa medida, o embrião de uma solução de 
mercado para a construção de moradias para populações de baixa renda. 

Embora a proposta das letras hipotecárias tivesse sido tomada de 
experiências internacionais, tinha-se consciência da precariedade do 

                                                 
3 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., pp. 645. 
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mercado financeiro do Brasil e da necessidade de o poder público sustentá-
las. Segundo os autores da proposição, se deixadas ao livre jogo do 
mercado, as letras enfrentariam dificuldades para colocação, e “suas 
cotações baixariam a tal nível que impossibilitaria o desenvolvimento de 
um plano em escala superior”.4 Outra dimensão que se pretendia introduzir 
na política habitacional através do projeto era a divisão de trabalho entre a 
Fundação da Casa Popular e o próprio Banco Hipotecário de Investimento e 
Financiamento da Habitação Popular. A este competiria a execução da 
política, enquanto à Fundação estaria reservado o papel normativo. Esse 
arranjo, em certo sentido, foi tentado quando da criação do BNH. A lei que 
o instituiu criou também o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 
(Serfhau), com funções semelhantes às da Fundação da Casa Popular. 

Procurou-se, para levar adiante a iniciativa do Banco Hipotecário, o 
apoio de lideranças partidárias, de autoridades governamentais e do próprio 
presidente da República, com quem foi abordada a ideia. Imaginava-se que 
a época era propícia, pois estava em andamento um plano geral de 
remodelação do Serviço Público. 

A despeito da receptividade encontrada inicialmente junto a setores 
governamentais, o projeto não logrou viabilidade política. 

CRISE SOCIAL E HABITAÇÃO: 
A PERSPECTIVA DO GOVERNO JÂNIO QUADROS 

A outra tentativa de transformação da política habitacional digna de 
nota teria lugar somente oito anos mais tarde, nos sete meses do Governo 
Jânio Quadros. Durante o período Kubitschek optouse por dinamizar a 
Fundação da Casa Popular, sem alterar-lhe as estruturas organizacionais e os 
métodos de ação. Embora não se tivessem superado nesses anos as debilidades 
que haviam marcado a atuação da FCP no passado, foi a época de maior 
prestígio da instituição. Construíram-se os conjuntos de Brasília, a maior parte 
das unidades residenciais de Minas Gerais e do antigo Distrito Federal. 

Foi a partir da percepção de que estava em marcha uma crise social 
em larga escala, com riscos de convulsão política, e a econômica de 
consequências imprevisíveis, que se propôs a reformulação da política 

                                                 
4 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 43. 
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habitacional com o Plano de Assistência Habitacional e a criação do 
Instituto Brasileiro de Habitação.5 

O quadro que então se delineava para as autoridades era o de um país 
“premido pela inquietação social”. O diagnóstico da crise era amplo e 
abrangente. Realçava, de um lado, a estrutura agrária arcaica e injusta, que 
expulsava o homem do campo, e, de outro, a industrialização incipiente, 
incapaz de absorver os contingentes de migrantes rurais. 

A crise, segundo os idealizadores do Instituto Brasileiro de Habitação, 
tinha raízes no passado distante e prendia-se a “desajustamentos seculares no 
ritmo do desenvolvimento”. 

As causas eram a “incompleta e tardia revolução industrial” que 
penetrara rapidamente o campo e desarticulara suas estruturas, levando ao 
“intumescimento” das cidades e condicionando o processo de 
desenvolvimento anterior. 

As migrações rurais denotam a crise agrícola, presente desde o início 
da expansão industrial (...) decomposta a economia natural das 
semiautarquias latifundiárias, abolida a escravidão, com a 
consequente dispersão dos ex-escravos nos imensos vazios 
territoriais do interior, ou evadindo-se para as cidades, não puderam 
mais os camponeses contar com fontes industriais artesanais de 
renda. Ficaram reduzidos, com exceção dos fazendeiros, à agricultura 
de subsistência, o mínimo para viver, e viver mal, com um pouco de 
feijão, milho e mandioca e alguma criação doméstica... 
Tal foi a consequência da introdução do capitalismo industrial, 
embrionariamente industrial, no Brasil.6 

Revelada dramaticamente nas favelas do Rio de Janeiro ou nos 
mocambos de Recife, a crise habitacional era, sob essa ótica, um 
fenômeno dependente, “expressão de outras crises mais profundas e mais 
amplas”. Era agravada pelo êxodo rural que a esperança de emprego atraía 
para a cidade grande. 

                                                 
5 A política habitacional do Governo Jânio Quadros pretendia ações de curto e médio prazos. 
A curto prazo propunham-se as iniciativas consolidadas no Plano de Assistência 
Habitacional, para as quais se solicitara financiamento junto ao BID. As de médio prazo 
viriam com a criação do Instituto Brasileiro de Habitação. (Fundação da Casa Popular, Rio 
de Janeiro. Fundamentos e bases de um plano de assistência habitacional. Rio, 1961, 60 pp.) 
6 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 13. 
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O problema da carência habitacional urbana no Brasil (...) prende-se 
à mudança da economia brasileira operada desde, aproximadamente, 
um século. É expressão direta da nossa revolução industrial. (...) A 
atração de operários, imigrantes estrangeiros e do campo, em tomo 
da indústria têxtil, de alimentação de antanho e da indústria mecânica 
atual, feita de maneira apressada e tumultuária, Inconsciente e sem 
previsão, ao sabor da aventura, inflou as vilas em cidades.7 

As levas de migrantes rurais, “despejados” nos grandes centros – na 
expressão contundente dos “Fundamentos e bases de um plano de 
assistência habitacional”, o documento que encaminha a questão no 
Governo Jânio Quadros –, encontrariam sorte não diversa da que vinham 
tendo no campo. A cidade grande, para onde se dirigiam, carecia de 
infraestrutura, de esgotos sanitários, de água tratada, de lotes bem 
localizados e de preços acessíveis. Faltava, além disso, a essas populações, 
de acordo com o argumento oficial, as qualificações necessárias para se 
integrarem ao ambiente urbano. Consequentemente, segundo essa visão, os 
migrantes seriam marginais em potencial, portadores que eram de uma 
cultura que não os habilitava à vida urbana e industrial.8 Cabia, portanto, ao 
Estado “recuperá-los para a civilização”, através de programas sociais 
dentre os quais se destaca o habitacional. 

As populações despejadas no Rio, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, anualmente, em levas, constituem-se em núcleos 
marginais. Expulsos da agricultura, não logram adaptar-se ao 
trabalho industrial, sem educação, saúde e disciplina para nele 
incorporar-se. Perdidos os vínculos antigos, seu padrão de cultura 
tradicional não lhe serve para moldar-se às novas condições. Oscilam 
entre duas áreas econômicas e sociais, impotentes de regredir ao 
ambiente de que foram repelidos e incapazes de assimilar a técnica 
do trabalho a que aspiram. Um programa habitacional, de trabalho, 
educação e saúde será o meio de recuperá-las para a civilização.9 

                                                 
7 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 3. 
8 Argumento de tom não diverso pode ser encontrado em documentos oficiais da Fundação da 
Casa Popular em períodos anteriores. O BNH, mais tarde, retomaria essa linha, conforme se pode 
depreender de citações que se farão mais adiante da carta de Sandra Cavalcanti ao presidente 
Castelo Branco e da fala do ministro Roberto Campos em congresso realizado em São Paulo. 
9 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 28. 
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O clima da época, com as Ligas Camponesas, a mobilização, operária 
e as máquinas partidárias do PTB nas favelas era, aos olhos do governo, o 
prenúncio de uma situação revolucionária. 

O tom dramático dos documentos oficiais revela essa percepção:  

surgem sintomas, em toda a parte, do desespero das populações, que 
não tolerariam o adiamento das soluções por mais um quinquênio. As 
Ligas Camponesas do Nordeste e as agitações operárias do Sul são 
prenúncio da crise, a que deve obviar um governo previdente e 
responsável dos destinos da Nação. Sem retórica, nem dramatização, 
pode dizer-se que este é o momento da encruzilhada. (...)10 

Para fazer face à “situação revolucionária” era imperativo, um 
corajoso programa de reformas que respondesse às justas demandas sociais 
dentro de um quadro de ordem: “Ou o governo, atende aos anseios 
populares, ou estes organizarão suas reivindicações em bases revolucionárias, 
à margem ou contra a ordem social.”11 

É contra esse pano de fundo que se propõe um novo programa 
habitacional. Subjacente está a ideia de que a propriedade pode ser fator de 
estabilidade política. Através da casa própria o trabalhador lograria não só 
ascensão social, como também “civilidade”, conforme acentua a 
justificativa do novo plano habitacional:  

o status de proprietário dá ao trabalhador um senso mais elevado de 
responsabilidade, levando-o a fazer todos os sacrifícios e empenhar 
seus esforços para mantê-lo. De revoltado contra a ordem social, o 
beneficiário passará a ser um sustentáculo dela, um homem que 
acredita na ascensão social. Há que contar com a mudança da 
mentalidade que se opera no trabalhador, desejoso de, egresso do 
inferno, nunca mais a ele retornar.12 

Curiosamente, usavam-se os mesmos argumentos que mais tarde 
fundamentariam a proposta de criação do Banco Nacional da Habitação, o 
que se verá mais adiante. 

De par com os objetivos sociais, estavam, pois, razões políticas a 
justificar o programa habitacional. Buscava-se com ele garantir a 

                                                 
10 Ibid.. p. 24. 
11 Ibid.. p. 24. 
12 Ibid., p. 49. 
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“sobrevivência do regime democrático”, presumidamente ameaçado pela 
agitação política que encontrava terreno propício nas condições de vida 
inferiores das populações pobres das cidades. 

Escolhia-se o caminho da reforma, em estratégia de “perder alguns 
anéis, mas salvar os dedos”. Para não ver escapar-lhe o leme da política, 
restava ao Estado tomar a dianteira e antecipar-se ao problema, concedendo 
benefícios aos setores populares, antes que estes os alcançassem pela 
mobilização da força. 

Vale destacar, neste contexto, os termos tradicionais e conservadores 
em que era colocado o problema: as massas precisariam ser guiadas e 
orientadas, cabendo ao Estado recuperá-las para a civilização, posto que a 
mudança para as cidades havia destruído os laços de solidariedade que 
faziam delas no campo um todo orgânico. Chama atenção a semelhança 
com a visão que ditou o paternalismo da Fundação da Casa Popular, 
traduzido nos procedimentos minuciosos com que esta pretendia tutelar os 
habitantes dos conjuntos. 

Se as questões social e política constituíam o fulcro da política 
habitacional que se pretendia implantar com o Plano de Assistência 
Habitacional e com o Instituto Brasileiro de Habitação, isso não quer dizer 
que se relegavam a lugar subalterno os efeitos econômicos que dela 
poderiam advir. Na verdade, a dimensão econômica tinha lugar de realce, 
pela contribuição que poderia trazer para atenuar os graves problemas de 
desemprego em áreas críticas, como o Nordeste. Era o que se alegava com o 
exemplo do New Deal, em que obras públicas tiveram papel de relevo na 
absorção de mão de obra e no combate à recessão da economia. 

Os objetivos econômicos embutidos na política habitacional eram, 
entretanto, ainda mais complexos. Partia-se de que era possível desencadear 
quase que uma política de desenvolvimento calcada nos investimentos 
habitacionais. A indústria de construção civil, incentivada por um programa 
maciço de casas próprias, teria caráter germinativo, levando à criação de 
novas indústrias e retendo, regionalmente, capitais que, sem outra 
alternativa atraente, terminariam por migrar para os centros dinâmicos. 
Imaginava-se que tais efeitos culminariam por refletir-se na própria 
agricultura de subsistência, fortalecendo-a com novas demandas geradas na 
expansão da construção civil. 
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Outro efeito de não menor importância era o referente à adaptação ao 
trabalho urbano e industrial que a experiência da construção poderia trazer 
para os migrantes rurais. De acordo com o argumento do Plano de 
Assistência Habitacional, “na ausência da indústria leve, fase do aprendizado 
na disciplina fabril, a construção civil supre-a, com os mesmos resultados. 
Ela proporciona, imediatamente, um salário fixo e ensina um ofício, 
atribuindo-lhe poder aquisitivo para participar dos bens industriais”.13 

O PLANO DE ASSISTÊNCIA HABITACIONAL 

Complexa e ambiciosa, a política habitacional esboçada durante o 
Governo Jânio Quadros, que não passaria do papel, por causa da renúncia, 
buscava mais que a mera remodelação do velho figurino da Fundação da 
Casa Popular. Não que se negasse a esse órgão crédito por sua atuação. O 
documento que justificava o “Plano de Assistência Habitacional” era 
generoso na avaliação que dela fazia, embora reconhecesse a modéstia dos 
números que exprimiam suas realizações. 

A solução idealizada com o Plano propunha linhas de ação de curto e 
de longo prazo. Preconizava, de início, o revigoramento da FCP, que mais 
tarde deveria ceder lugar a uma nova instituição, o Instituto Brasileiro de 
Habitação (IBH).14 

A curto prazo, propunha-se um programa de construção de 100 mil 
casas no período compreendido entre julho de 1961 e dezembro de 1962. 
Para tanto, previa-se um empréstimo de 80 milhões de dólares a ser tomado 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cabendo à FCP 
entrar com 10 bilhões de cruzeiros.15 

As casas a serem edificadas tinham custo estimado em 200 mil 
cruzeiros, ou 800 dólares norte-americanos. Seriam dotadas apenas dos 
elementos essenciais, com o chão de concreto, sem revestimento (interno ou 

                                                 
13 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 42. 
14 Às vezes o Instituto Brasileiro da Habitação aparece como Instituto Nacional de Habitação 
(BNH) particularmente no documento “Fundamentos e bases de um plano de assistência 
habitacional” (Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., Entretanto, o projeto de lei 
que acompanha esse documento, e que criaria o novo órgão, usa a designação de Instituto 
Brasileiro da Habitação). 
15 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., pp. 358. 
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externo) nem portas internas, vidros e outros acabamentos, que ficariam à 
conta dos beneficiários. A Fundação da Casa Popular competiria, segundo o 
esquema de financiamento, a aquisição do terreno, a montagem da 
infraestrutura de água, esgoto e de rede elétrica, em colaboração com as 
prefeituras municipais, e, eventualmente, a parcela de entrada, quando o 
mutuário não dispusesse dos recursos necessários para tal. Nesse caso, a 
FCP supriria a entrada com financiamento especial junto às caixas 
econômicas. 

O apoio aos conjuntos, através de escolas, postos de serviços médicos 
e assistência aos moradores quanto aos aspectos habitacionais, embora 
cogitado e tido como necessário, não seria provido diretamente pela FCP. 
Sugeria-se convênio com os governos estaduais e municipais, para que 
assumissem esses encargos. Em Recife chegou a ser desenvolvido, com 
esse objetivo, um acordo com o serviço social contra o mocambo e a 
prefeitura municipal. 

A grande inovação estaria, entretanto, na forma de pagamento. 
Diferente do sistema que até então prevalecia na FCP, e que estipulava 
prestações mensais fixas, o que a levou à descapitalização, o Plano de 
Assistência Habitacional estabelecia um mecanismo de proporcionalidade 
com o salário mínimo. As prestações – com valor inicial de Cr$ 1.687,00, ao 
qual se agregariam as taxas municipais de água e esgoto – e a quota de 
administração da FCP não poderiam exceder 20% de um salário mínimo do 
Rio e de São Paulo. Todavia, quando este fosse elevado, as prestações 
seriam corrigidas em igual proporção. 

A prestação mensal do beneficiário atingirá, com todos os encargos, 20% 
sobre o salário, mínimo do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa 
proporcionalidade será mantida, como garantia da desvalorização da 
moeda, evitando-se sofra a FCP a descapitalização em suas inversões.16 

Considerando o valor da prestação mensal menor que 20% de um 
salário mínimo, as casas seriam, em teoria, acessíveis a grande parte da 
população. Não poderiam candidatar-se à aquisição os proprietários de 
imóvel e os solteiros. Vedava-se também o acesso aos que auferiam renda 
superior ao “salário médio”, condição essa não explicitada pelo Plano. 

                                                 
16 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 56. 
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Para a seleção e classificação dos concorrentes, levavam-se em conta 
o número de filhos, o tempo de permanência na cidade, a capacidade de 
trabalho, o poder aquisitivo e a estabilidade no emprego.17 Alguns desses 
critérios eram os que vinham sendo rotineiramente utilizados pela FCP. Outros, 
como a estabilidade no emprego e a capacidade de trabalho, eram novos. 

Embora buscasse atingir os estratos pobres da população, o Plano de 
Assistência Habitacional, se tivesse sido implementado, os excluiria. Como 
alcançar os objetivos sociais de atendimento aos setores de renda mais 
baixa, se estes, em expressiva proporção, não dispunham de emprego fixo e 
tendiam a ter pouco tempo de cidade? 

Ficariam de fora do Plano a imensa maioria dos egressos do campo 
(pois o êxodo rural era, naquela época um fenômeno ainda recente) e 
parcelas ponderáveis do operariado da construção civil, sujeitos a grande 
rotatividade no trabalho, sem contar os vastos contingentes de 
subempregados e biscateiros. A estabilidade no emprego e o tempo de 
residência na cidade funcionariam, na realidade, como grandes filtros que 
terminariam por descaracterizar o sentido social do Plano que, na retórica 
da política, figurava como o objetivo central. Privilegiava-se, de fato, o 
empregado com estabilidade na empresa.18 Do contrário, como explicar que 
a “capacidade de trabalho”, atributo de difícil mensuração, fosse um dos 
chamados fatores de classificação dos concorrentes? 

O plano de curto prazo tinha em mira as grandes cidades do 
Nordeste, do Leste e do Sul, ficando para outro momento as regiões Norte e 
Centro. Essa política de alocação de recursos diferenciava-se da que havia 
norteado a Fundação da Casa Popular, em dois aspectos. Primeiro, por 
propor que as inversões fossem exclusivamente nas grandes cidades; 
segundo, por excluir o Centro-Oeste, onde, com Brasília, a crise 
habitacional se tornara mais visível. 

                                                 
17 Ibid., p. 59. 
18 Embora, ao longo do tempo, se justificasse a necessidade de ação mais incisiva do poder 
público no âmbito da habitação popular a partir dos riscos que as populações “marginais” 
poderiam representar para a estabilidade política, essas populações sempre terminaram 
excluídas dos programas habitacionais. As entrevistas feitas com antigos moradores dos 
conjuntos da FCP em Belo Horizonte revelaram que praticamente a totalidade de tais 
moradores tinha emprego fixo e percebia cerca de três salários mínimos à época em que se 
candidataram às casas dos conjuntos. Esse viés não foi corrigido, mas, ao contrário, agravou-
se com o BNH.  
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Concebido para ter início ainda em 1961, o plano de curto prazo 
previa a complementação de outras medidas, para as quais se propunha 
estrutura institucional nova, com o Instituto Brasileiro de Habitação. Essas 
medidas, ao que parece, não chegaram a ser delineadas de modo 
sistemático, salvo o IBH, que foi objeto de um projeto de Lei. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO: UM PRECURSOR DO BNH 

Mais que uma sigla nova para a Fundação da Casa Popular, o 
Instituto Brasileiro de Habitação fora idealizado para ocupar os vazios da 
política habitacional. Partia-se de que a experiência anterior COM os IAPs, 
as caixas beneficentes e a FCP tinha revelado quadro pouco integrado, 
levando a desperdícios, superposições de atuação e a orientações 
conflitivas. No dizer dos autores do projeto de lei de sua criação:  

havia uma completa desarticulação entre as entidades relacionadas 
com a habitação e má estruturação das mesmas, do que resultava o 
desperdício de algumas experiências e repetições de erros, sem 
contar o fato de serem todas extremamente débeis, rotinizadas, 
divorciadas da realidade social.19 

Com o IBH, visava-se um novo modelo, em arranjo que lhe 
conferisse o papel de coordenador e definidor da política que os demais 
protagonistas da habitação deveriam trilhar. Pretendia-se a centralização do 
planejamento, conjugando em um único órgão os esforços despendidos por 
todas as entidades públicas e privadas. Não se desconhecia, por outro lado, 
o risco que poderia advir do planejamento centralizado, com tendência a 
uniformização, muitas vezes em detrimento das características locais e 
regionais. O projeto deixava clara a necessidade de encontrar para a política 
habitacional soluções que combinassem “diretrizes de âmbito nacional” 
com as “peculiaridades de cada região”. 

É indispensável a fixação de diretrizes de âmbito nacional, que só 
poderão ser definidas pela centralização do planejamento. (...) Somente 
através desse planejamento global será possível o equacionamento 
racional da questão e obtenção do rendimento ótimo dos fatores 

                                                 
19 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro. “Anteprojeto e exposição de motivos do 
Instituto Brasileiro de Habitação”, in Fundamentos e bases de um plano de assistência 
habitacional. Rio, 1961. Anexo 5. Citação retirada da p. 6. 
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disponíveis. É preciso, entretanto, que nesse planejamento sejam 
respeitados os costumes, as tradições, as necessidades da família 
brasileira, sem esquecer as peculiaridades de cada região (...).20 

Condutor da política habitacional, com as atribuições que lhe 
conferira o projeto de lei de sua instituição, cabia ainda ao IBH a liderança 
nos assuntos urbanos. Era-lhe facultado atuar, tanto financiando a execução 
de obras urbanísticas e de desenvolvimento regional, quanto realizando 
investimentos imobiliários pertinentes aos planos habitacionais.21 

O campo de ação delimitado era vasto e complexo. Compreendia, 
além do papel urbano, funções relativas à própria indústria de construção 
civil. Esta, segundo o artigo 4° do projeto de lei do IBH, poderia vir a ser 
financiada juntamente com os setores de produção de materiais. 

Essas prerrogativas tinham paralelo na própria Fundação da Casa 
Popular, que, em princípio, poderia agir nessas áreas, complementando, ou 
a indústria de construção civil quando ocorressem deficiências de produção 
de materiais, ou o poder público municipal, quando houvesse carência de 
infraestrutura sanitária e urbanística necessária para a implantação dos 
conjuntos de casas populares. Com o BNH, conforme se verá mais adiante, 
essas funções são conservadas e até mesmo ampliadas. 

Não só no terreno institucional o IBH constituía uma fórmula nova. 
Também quanto aos recursos propunha-se um mecanismo que representava 
inovação. 

Para financiar as construções, além das dotações orçamentárias e da 
arrecadação resultante de renda de patrimônio, doações e contribuições de 
organismos internacionais, previam-se outras fontes de receita. Dentre 
estas, destacavam-se: a contribuição de 1%, a cargo do empregador, sobre o 
valor das folhas de pagamento da remuneração dos seus empregados; o 
adicional de 50% ao imposto de consumo sobre fósforos e o de 40% sobre 
bebidas; e uma taxa de habitação, a ser cobrada através de selo, relativa a 
contrato de imóveis. A contribuição de 1% sobre o valor das folhas de 
pagamento seria uma das receitas atribuídas ao BNH, alguns anos mais 
tarde, quando de sua criação. 

                                                 
20 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit. 
21 Ibid. 
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Em complemento a essas fontes de recurso, o IBH dispunha de capitais 
provenientes da emissão de título de valor reajustável e de subscrição 
compulsória – o chamado bônus de habitação. Estariam obrigados a 
subscrever esse título “as pessoas físicas e as jurídicas, nos exercícios de 1963 
a 1966, na proporção de 10% do valor do imposto de renda devido nesses 
anos; os institutos, com importância correspondente a 1/3 das contribuições 
efetivamente pagas pela União ao Fundo Comum da Previdência Social; o 
Serviço Social Rural, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), o Instituto Nacional de Imigração e Colonização, a 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a 
Companhia do Vale do São Francisco; o Departamento Nacional de Obras 
Contra a Seca (DNOCS), o Instituto Nacional do Pinho e o Instituto Nacional 
do Mate, à razão de 1% dos investimentos que, por forma de lei, podem ser 
deduzidos dos recolhimentos obrigatórios ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico”.22 

Com prazos de vencimento variáveis entre 10 e 15 anos da emissão, 
os bônus de habitação teriam o valor corrigido anualmente, de acordo com 
índice estabelecido pelo Conselho Nacional de Economia. Sobre o valor 
atualizado incidiriam juros e taxas entre 6% e 12%, e o montante de títulos 
em circulação não poderia exceder a 100 milhões de cruzeiros. 

Compulsório, o bônus de habitação diferia significativamente da 
solução que se aventara em 1953 com a instituição das letras hipotecárias. 
Estas buscavam captar os recursos necessários para financiar a construção 
de casas populares junto aos investidores privados. Exigiam, para o seu 
êxito, um mercado de capitais amadurecido e medidas governamentais para 
lhes dar sustentação de preço e de remuneração, de modo a torná-las 
competitivas com outros papéis. O bônus, ao contrário, era um empréstimo 
obrigatório restituível. Pelo grande prazo de resgate, dificilmente poderia 
ter eficácia na atração de recursos voluntários, embora o projeto de lei do 
IBH lhe facultasse a captação. 

Quanto às prestações, adotava-se o sistema de correção para “cobrir 
as despesas decorrentes do reajustamento periódico dos valores dos bônus”, 
segundo a justificativa do projeto. O mecanismo era, entretanto, diferente 

                                                 
22 Fundação da Casa Popular, Rio de Janeiro, op. cit., p. 50. 
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do estabelecido pelo Plano de Assistência Habitacional, a primeira 
iniciativa do Governo Jânio Quadros na área. 

Enquanto neste último as prestações seriam alteradas toda vez que o 
salário mínimo fosse elevado (mantendo-se, porém, constante a proporção 
entre eles), no sistema que se pretendia pôr em prática com o IBH, previa-se 
a correção de acordo com um índice apurado anualmente pelo Conselho 
Nacional de Economia, também utilizado para o reajuste dos valores dos 
bônus de habitação. Tem-se, com o índice, o embrião do que 
posteriormente viria a ser a correção monetária do BNH. 

O FRACASSO DA MUDANÇA 

Frustradas as tentativas de mudança, a política habitacional só 
tomaria novos rumos a partir de 1964, com o Banco Nacional da Habitação. 
Peça da engrenagem populista, a Fundação da Casa Popular seria enjeitada 
pelo novo regime, que tinha dela a imagem de um antro de “corruptos, 
incompetentes e comunistas”.23 Malgrado a imagem, algumas das linhas de 
política divisadas anteriormente seriam resgatadas pelo BNH. 

Por que fracassaram os esforços para reorientar a política 
habitacional e reformular a FCP, se era reconhecida a debilidade do órgão 
para lidar com os problemas da moradia popular? Por que não chegaram a 
viabilizar-se as proposições da letra hipotecária, do bônus da habitação ou 
da proporcionalidade da prestação com o salário mínimo, se eram parcos os 
recursos financeiros destinados à FCP, diminuídos ainda mais pela 
inflação? Por que não se alterou o estilo de atuação da política, se o déficit 
de habitações dava sinais de que era cada vez maior? 

Essas questões nos levam forçosamente a refletir, tanto sobre o papel 
da Fundação da Casa Popular no quadro político da época, quanto sobre o 
próprio sentido da ação do Estado na área da habitação popular. Sob o 
manto do populismo, a questão habitacional ganhava prioridade, e a FCP 
tomava força institucional e de recursos, mas era levada a atuar “apagando 
incêndios”. Aos governos populistas não interessava “resolver o problema”, 
ou equacionar os termos da solução, mas, antes, dele derivar dividendos 

                                                 
23 A expressão foi usada por um antigo funcionário do BNH em entrevista aos autores. Segundo 
esse funcionário, à época da instalação do BNH, reinava clima de total hostilidade contra a 
Fundação da Casa Popular, negando-se valor a toda e qualquer experiência daquele órgão.  
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políticos, quer sob a forma de votos, quer de prestígio.24 Perante essa lógica, 
como pôr em prática um mecanismo de atualização dos valores da 
prestação, necessário para evitar a descapitalização da FCP, se isso 
acarretaria uma grita dos compradores? 

A pulverização da política, por outro lado, com os IAPs, as caixas e a 
própria FCP, mais que um óbice administrativo, era um fator que inibia 
uma mobilização em favor da casa própria. 

Muitos desses órgãos atuavam preferentemente junto a categorias 
profissionais e eram heterogêneos quanto ao ritmo, eficiência e recursos. 
Esses fatos desestimulavam a articulação política dos que pretendiam 
moradia. Era mais vantajoso buscar solução individual que coletiva, pois as 
oportunidades de atendimento eram desiguais. Grupos profissionais mais 
fortes tendiam a ter órgãos previdenciários mais dinâmicos e, portanto, 
maiores probabilidades de obtenção da casa própria. Como, então, esperar 
que houvesse mobilização? 

A unificação da política, que poderia ser uma condição favorável ao 
surgimento de movimentos reivindicatórios com caráter coletivo, esbarrava 
em interesses fortes. As burocracias dos institutos e dos demais órgãos com 
atuação na área habitacional, protagonistas privilegiados do jogo político do 
populismo, com suas clientelas, recursos e ligações, dificilmente 
permitiriam que lhes tomassem território tão rendoso. Não foi por acaso que 
o projeto do Instituto Brasileiro de Habitação tomou o caminho das gavetas. 

Vergada ao peso do populismo, dividindo com as burocracias dos 
institutos o mesmo espaço de ação, e sem o respaldo popular traduzido em 
demanda universalista, a Fundação da Casa Popular não atingiria 
maturidade institucional capaz de levá-la a uma visão compreensiva da 
questão habitacional. Limitou-se, por esses fatores, a construir “aqui e ali”, 
até onde o fôlego das verbas do Tesouro lhe permitiam. 

Houve, porém, um momento em que o quadro da política 
habitacional poderia ter sido quebrado. Nos inícios dos anos 1960, sentindo-

                                                 
24 Ver, no capitulo seguinte, como o populismo dos últimos tempos abordou o tema da 
habitação popular. Particularmente revelador da lógica populista quanto à questão da 
habitação e o depoimento do ministro da Justiça de Jango, Abelardo Jurema: Jurema, A. 
Sexta-feira, 13; os últimos dias do Governo João Goulart. Rio de Janeiro, O Cruzeiro, 3.a ed., 
1964, 241 pp. 
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se excluída e ameaçada pelo populismo, a classe média veste a camisa do 
moralismo udenista. Indicador desse clima é a eleição de Jânio, com seu 
símbolo da vassoura. Fruto dessa conjuntura são tanto o Plano de 
Assistência Habitacional como o projeto do IBH, que, embora de ideologia 
conservadora, buscavam repensar a política habitacional em termos mais 
abrangentes. Com eles, abriam-se as trilhas da política mais tarde 
implementada pelo BNH. 




