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PARTE III 

O BNH: 
O NOVO REGIME E A POLÍTICA HABITACIONAL 

om a crise do populismo, a política habitacional entra em lenta agonia. 
A “pá de cal” viria com a derrubada do Governo João Goulart pelo 

golpe de 31 de março de 1964. A Fundação da Casa Popular é extinta e com 
ela desaparece o modelo clientelista.1 

A mobilização política dos inícios dos anos 1960 tinha deixado 
entrever o paradoxo da política habitacional. Fazia-se da questão da 
propriedade urbana o alvo para uma reforma de base, a exigir solução de 
larga escala, mas continuava-se a atuar através da Fundação da Casa Popular, 
dos Institutos e das caixas, a nível individual e em pequeno número. A 
estratégia de fortalecer a FCP, empregada com êxito na gestão Kubitschek, 
fora inviabilizada com a escalada da mobilização. Como atender às massas 
despertadas para o problema, com o velho figurino da política? De onde 
retirar recursos para financiar conjuntos, se a inflação rapidamente os 
depreciaria, quando das amortizações? Como evitar a descapitalização das 
inversões, sem incorrer nos custos de um clamor público? 

Lançou-se mão de medidas, como o congelamento de aluguéis, de 
grande impacto popular, mas de efeitos perversos a médio prazo. Se, de um 
lado, punha um freio à especulação imobiliária e beneficiava diretamente 
parcelas expressivas das populações assalariadas, de outro lado, 
desestimulava a aplicação de capitais privados na construção de imóveis. 
Quem ganhava com essas medidas eram apenas os antigos inquilinos. Os 
novos tinham pela frente inúmeras dificuldades: oferta escassa, aluguéis 
excessivamente elevados para compensar a desvalorização futura 
decorrente do congelamento, mecanismos paralelos, como luvas, depósitos 
prévios e contratos “por fora”. 

                                                 
1 Há sinais, conforme se explicitará em outra parte deste trabalho, de que o clientelismo 
esteja ressurgindo nos programas das Cohabs. A afirmativa se refere aos períodos 
subsequentes à extinção da FCP. 
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A crônica da época é rica em relatos dos expedientes utilizados para 
contornar o problema do aluguel: não eram raros os casais que adiavam 
casamentos ou iam morar com a família; contatos pessoais eram valiosos 
para garantir possíveis vagas a um preço razoável; sublocações, ainda que 
normalmente proibidas, eram largamente usadas. 

Embora tivesse ressonância popular, a questão habitacional perdia em 
prioridade para a reforma agrária, no período presidencialista de Jango.2 
Somente a partir do comício de 13 de março, na Central do Brasil, é que se 
tomaria consciência de suas potencialidades políticas. No dizer de Jango, a 
“anunciação de que já estava pronto o tabelamento de aluguéis havia 
arrancado muito maior entusiasmo, delírio mesmo, do que os temas de 
reforma, inclusive a agrária”3. 

À vista do arrebatamento popular no comício do dia 13, outras 
medidas se seguiriam ao tabelamento,4 na tentativa de capitalizar as 
simpatias populares, não tivesse havido o 31 de março, conforme se pode 
depreender das declarações de um ministro da época: 

Além do decreto de tabelamento de aluguéis, outras providências nesse 
campo iriam surgir. Começariam pelo tabelamento de materiais de 
construção e se seguiriam pela criação do fundo nacional da habitação 
e, possivelmente, pela criação do Ministério da Habitação. (...) Os 
acontecimentos revolucionários me surpreenderam com a minuta, na 
minha pasta de despacho, do anteprojeto de decreto que requisitava 
serviços habitacionais, na forma da Lei Delegada nº 4, de 26 de 
outubro de 1962, a chamada Lei de Defesa da Economia Popular.5 

Os novos “donos do poder” que emergiram com o 31 de março 
dariam feição diversa à política habitacional. Uma linha de solução 
empresarial tomaria o lugar do velho clientelismo que dominara até então. 

                                                 
2 Ver, a propósito, o depoimento de Abelardo Jurema: “Durante todo o Governo João 
Goulart, a tônica predominante foi a reforma agrária. O tema tomou conta de todos os 
conselhos do Governo. Até quem não entendia nada e muito menos de reforma agrária 
passou a discutir, nos corredores dos palácios presidenciais, sobre reformas de base e, 
principalmente, a agrária.” Jurema, A., Sexta-feira, 13; os últimos dias do governo João 
Goulart. Rio de Janeiro, O Cruzeiro, 3.a ed., 1964, 241 pp., p. 49. 
3 Ibid., p. 52. 
4 Embora anunciado por Jango no dia 13, não existia até aquela data um projeto ou 
anteprojeto de tabelamento. Ver o depoimento de Abelardo Jurema, Jurema A., op. cit. 
5 Jurema, A., op. cit., p. 53. 
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Se o populismo dos últimos tempos tendera a fazer do problema 
habitacional uma questão ideológica, a reclamar mudanças na própria 
estrutura da sociedade, o novo regime o veria antes de tudo como uma 
matéria técnica, onde o importante era encontrar a combinação ótima de 
fatores, em solução politicamente neutra. O desenrolar da política mostraria 
quão irrealista era tal proposta. 

NASCE O BNH: A IDEOLOGIA DA POLÍTICA HABITACIONAL 

Com a Lei n.° 4.380, de 21 de agosto de 1964, que institui o Plano 
Nacional de Habitação e cria o Banco Nacional da Habitação e o Serviço 
Federal de Habitação e Urbanismo, é dado o passo inicial para uma nova 
política habitacional. 

Por trás das novas medidas está a intenção de demonstrar a 
sensibilidade do novo regime às necessidades das massas despertadas 
politicamente no Governo Goulart. Reveladora dessa intenção é a carta 
endereçada por Sandra Cavalcanti ao presidente da República, onde é 
encaminhada a proposta do plano com a sugestão para a criação do BNH.6 
“Aqui vai o trabalho sobre o qual estivemos conversando. Estava 
destinado à Campanha Presidencial de Carlos, mas nós achamos que a 
Revolução vai necessitar de agir vigorosamente junto às massas. Elas 
estão órfãs e magoadas, de modo que vamos ter de nos esforçar para 
devolver a elas uma certa alegria. Penso que a solução dos problemas de 
moradia, pelo menos nos grandes centros, atuará de forma amenizadora e 
balsâmica sobre suas feridas cívicas.”7 

A memória das tensões sociais nas favelas, a suposta facilidade com 
que as populações marginalizadas tinham sido mobilizadas pela esquerda e 
o potencial de conflito que representavam para o novo arranjo de poder 
constituíam outro elo do argumento político que justificou as medidas 
tomadas. No dizer de outro participante da criação do BNH, o 
“descompasso entre o país real e suas instituições caracteriza-se por vários 
fenômenos, e dentre estes destacamos a mobilização social e ecológica das 
massas rurais e a vacância política que essa migração inevitavelmente 

                                                 
6 Transcrita em: Souza. B. G. V. de – O BNH e a política de governo. Belo Horizonte, 1974, 
pp. 157-59. Tese (mestrado) – UFMG. FAFICH. DCP. 
7 Ibid., p. 157. 
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acarreta, já pela ruptura de vínculos tradicionais de comando partidário e 
eleitoral, já pelo agravamento das condições de vida urbana que essa nova 
camada social, sem preparo para a vida urbana, e por isso mesmo 
marginalizada, produz: o desequilíbrio ocasionado pelo maior peso eleitoral 
que essas massas desassistidas, socialmente ressentidas e desprovidas de 
lideranças autênticas, viriam trazer ao resultado final das escolhas pelo 
voto, resultando dai um inevitável alargamento do campo da demagogia. 
Por isso compreendeu o governo de então que a simples busca de novos 
esquemas políticos, sem que antes se desse a essa população marginalizada, 
pelo menos, um encaminhamento de soluções para os impasses econômico-
sociais a que chegara o país, nunca se constituiria numa fórmula real para a 
solução do problema político, que afinal tinha no conjunto de condições 
socioeconômicas sua principal origem. Eis por que fez o presidente Castelo 
Branco do plano habitacional o primeiro grande plano de governo.”8 

O Plano Nacional de Habitação – e com este o BNH – surge, assim, 
num momento em que é crucial para o novo regime dar provas de que é capaz 
de atacar problemas sociais. A percepção é que há “uma vacância de 
lideranças”, que “as massas estão órfãs” e “socialmente ressentidas”, e que é 
preciso mostrar que o novo governo é receptivo a suas necessidades: que pode, 
sem a demagogia da esquerda, agir pronta e seguramente em benefício delas. 

Motivação análoga levaria à criação do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (IBRA). Tema central das chamadas reformas de base no 
período anterior, a reforma agrária não poderia ser ignorada pelo novo 
regime, na conjuntura de sua implantação. Era ainda viva a imagem da 
arregimentação política do campo, com as Ligas Camponesas e as invasões 
de terra. Não bastava a solução da repressão que colocara um termo à 
movimentação das Ligas. Era preciso ocupar os vazios deixados cora o 
fechamento político. Ao governo da revolução interessava garantir 
legitimidade junto aos setores populares. Tanto o IBRA quanto o BNH, 
aquele no campo, este nas cidades, faziam parte de elaborada estratégia 
destinada a “esfriar” as massas, e, se possível, obter delas o apoio.9 

                                                 
8 Silva, L. G. do N. e – “Prefácio”, in Trindade, M. – Habitação e desenvolvimento. 
Petrópolis, Vozes, 1971, pp. 11-18. Citação retirada da p. 12. 
9 O destino do IBRA seria, em parte, paralelo ao do BNH. Durante os dois primeiros anos 
que sucederam à aprovação do Estatuto da Terra, o órgão desfrutou relativo dinamismo. 
Definiram-se os critérios para a seleção das chamadas regiões críticas, para fins de reforma 
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Não surpreende, diante de tal quadro, a subordinação da política 
urbana à habitacional, traduzida na liderança institucional do BNH, que 
faria do Serfhau um órgão a reboque daquele, em inversão de papéis. Aos 
olhos do Governo Castelo Branco a configuração do problema urbano é 
determinada pelos eventos políticos de antes de março de 1964. A escolha 
da habitação como eixo da política urbana aconteceu principalmente porque 
foi sob o aspecto das tensões nas favelas, das massas disponíveis e das 
migrações maciças para as cidades que a questão urbana ganhou 
visibilidade e contorno nos princípios dos anos 1960. A filosofia da casa 
própria, outro elo importante na política do BNH, também encontrou na 
teoria das massas disponíveis a sua motivação principal.”10 

No dizer de um dos artífices do sistema, o ministro Roberto Campos, 
“a solução do problema pela casa própria tem esta particular atração de criar 
o estímulo de poupança que, de outra forma, não existiria, e contribui muito 
mais para a estabilidade social do que o imóvel de aluguel. O proprietário 
da casa própria pensa duas vezes antes de se meter em arruaças ou depredar 
propriedades alheias e torna-se um aliado da ordem.”11 

O fato de, por uma parte, a política habitacional emergir com o 
propósito de contribuir para “estabilidade social” ou para criar “aliados da 
ordem” não quer dizer que tenham sido estes os únicos efeitos perseguidos. 
A geração de novos empregos, a mobilização da construção civil para 
atenuar a crise econômica e as vantagens táticas de sua utilização para sanar 
crises localizadas tiveram bastante peso na concepção da política e foram, 
desde o início, percebidos como um dos seus papéis principais: “No quadro 
de desenvolvimento urbano brasileiro, o problema mais importante não era 
a casa, era a abertura de oportunidades de emprego para absorvermos as 
massas de trabalhadores semiespecializados, de oportunidades para 

                                                                                                                 
agrária, em medida que poderia indicar a existência de uma vontade política exigida para 
uma decisão sobre a matéria. Gradativamente, entretanto, o órgão perde força e substância, 
os objetivos de colonização sobrepõem-se aos da reforma agrária e o IBRA se esvazia, 
diferentemente do BNH, que também passa por um “ciclo de vida” semelhante, mas logra se 
tornar uma burocracia forte e poderosa. 
10 As ideologias da política urbana e da habitacional revelam notável semelhança. Ver, na 
parte referente às tentativas de mudança da Fundação da Casa Popular, o argumento que 
fundamentava a proposta do Governo Jânio Quadros sobre o assunto. 
11 Seminário Sobre o Plano Nacional de Habitação, São Paulo, 1966. Plano nacional de 
habitação, s.1. Banco Nacional da Habitação, 1966. v. 2, pp. 20-21. 
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mobilizarmos os escritórios de engenharia, de planejamento, de projetos, de 
arquitetura e dar trabalho às firmas de construção civil e à indústria de 
construção, forças paralisadas na economia brasileira.”12 

O desdobrar da política tornará explícito que os objetivos buscados 
através da política urbana, via BNH, não tinham a complementaridade suposta. 
Ao contrário, revelar-se-ão incompatíveis e, até certo ponto, irreconciliáveis: só 
se alcança a realização de um, mediante o sacrifício do outro. 

A medida que se distancia de sua origem, a política habitacional vai 
gradualmente perdendo o caráter social e político que a inspirou. Esvaziadas 
as eleições de sentido político, extintos os partidos políticos e desmobilizadas 
as massas, afasta-se o perigo populista e removem-se da cena política os 
últimos vestígios do período pré 1964. Se estes tinham fornecido o ímpeto 
inicial da política, provaram, no entanto, não ter nem a força nem a 
permanência necessária para que o problema fosse efetivamente enfrentado. 

O documento que encaminhou o Plano Nacional de Habitação ao 
presidente Castelo Branco, refletindo o clima da época, chamava atenção 
para o predomínio do objetivo social sobre o econômico e alertava: 

É preciso não abandonar a população favelada. Na realidade, ela é 
muito maior do que se vê nas favelas pois a elas se somam as casas 
de cômodos, as águas furtadas, os porões etc. Essa gente tem um 
poder aquisitivo mínimo, mas é gente. Para eles deverá ser mantido 
esse Fundo de Assistência Social previsto no texto de forma ampla, 
para ser posteriormente estudado e regulamentado. Se essa faixa de 
população não for atendida, o Plano ficará falho. Poderá ajudar a 
construção civil do país a se recuperar; poderá atuar brilhantemente 
na abertura de frentes de trabalho; poderia melhorar as empresas 
médias e pequenas de produção de material de construção e poderá 
dar destino melhor à capacidade de poupança dos mais bem 
aquinhoados. Mas, sem atender a faixa proletária (salário mínimo), 
terá fracassado no seu objetivo social. Os recursos do Plano serão 
fatalmente desviados apenas para os que suportarem os ônus da 
compensação inflacionária a ser instaurada.13 

                                                 
12 Trindade, M. – “Um modelo genuinamente brasileiro”, in Habitação e desenvolvimento. 
Petrópolis, Vozes, 1971, cap. 1, pp. 1934. Citação retirada da p. 22. 
13 Transcrita em: Souza, FGV de, op. cit., p. 159. 
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AS PREMISSAS DA NOVA POLÍTICA 

Instituído, como se viu, através da Lei n.° 4.380, de 21 de agosto de 
1964,14 o BNH é investido nas funções de órgão centra/ dos Sistemas 
Financeiros da Habitação e do Saneamento, com competência para 
“orientar, disciplinar e controlar o Sistema Financeiro da Habitação”, para 
promover a construção e a aquisição de casa própria, especialmente pelas 
classes de menos renda. O parágrafo único do artigo 17 da mesma lei veda-
lhe “operar diretamente em financiamento, compra e venda ou construção 
de habitação”. Essas funções deveriam ser exercidas pelos agentes 
executivos do sistema. 

O BNH inicia suas operações ainda em 1964 com capital inicial de 1 
milhão de cruzeiros (910 mil dólares, no câmbio da época) e receita 
proveniente de 1% da folha de pagamento dos salários de todos os 
empregados sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

Sob três aspectos, o modelo BNH representa uma inovação na 
política habitacional. Primeiro, trata-se de um banco, ao contrário das 
soluções anteriores, baseadas na Fundação da Casa Popular e nas caixas de 
pecúlio e órgãos previdenciários. Segundo, os financiamentos concedidos 
preveem um mecanismo de compensação inflacionária – a correção 
monetária – que reajusta automaticamente os débitos e prestações por 
índices correspondentes às taxas da inflação. Terceiro, constitui um sistema 
em que se busca articular o setor público (na função de financiador 
principal) com o setor privado, a quem compete, em última análise, a 
execução da política de habitação. 

O modelo parece assentar-se nos pressupostos de que: 

a) soluções subsidiadas, do tipo Fundação da Casa Popular, 
levam inescapavelmente à política clientelística; 

b) a capacidade administrativa do Estado é inferior à do setor 
privado; 

                                                 
14 Brasil. Leis, decretos, etc. Lei n.0 4.380, de 21 de agosto de 1964. Ler: Coletânea de 
Legislação; legislação federal e marginália, São Paulo, 28, 2, pp. 755-72, 2. Sem. 1964. 
Citações retiradas das pp. 759-60. 
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c) a centralização normativa e a descentralização executiva, esta 
última baseada no interesse próprio dos agentes executivos, 
seriam condições apropriadas para assegurar a eficiência do 
funcionamento do sistema. 

O conflito entre as metas sociais e as premissas que informariam a 
mecânica de atuação do BNH era descortinável à época de sua concepção. O 
governo procurava imprimir às companhias, autarquias e fundações públicas 
racionalidade econômico administrativa de tipo empresarial, que lhes 
permitisse autossustentação, sem criar ônus à Fazenda Nacional. Corolário 
dessa política foram a adoção da correção monetária, a estratificação do 
mercado por faixas de renda e as exigências de remuneração do capital 
investido, que seriam decisivas, provocando o deslocamento dos objetivos 
sociais, relegados a posição subalterna, no desdobrar do processo. 

Conforme se verá mais adiante, as inovações introduzidas pela nova 
política habitacional, ao invés de lhe facilitarem a realização dos objetivos, 
acentuaram ainda mais o conflito entre eles. A opção por uma base 
empresarial de atuação, se eliminou o risco do distributivismo na política 
habitacional, tomou ainda mais difícil o acesso das camadas de renda baixa à 
casa própria. As tensões entre objetivos acrescentou-se uma outra, de efeito 
talvez mais profundo: o conflito entre meios e objetivos. Como realizar 
objetivos tão diversos, como os procurados pela política habitacional com um 
único e mesmo instrumental de política'? Como garantir atratividade para os 
empresários do setor nos investimentos destinados às populações de baixo 
poder aquisitivo, sem onerar excessivamente a casa? Como assegurar o 
acesso à casa própria por parte das classes baixas, sujeitas, na sistemática 
BNH, à correção monetária, se, em decorrência da política maior do 
desenvolvimento, optouse pelo congelamento dos salários? 

Os impasses a que se verá submetida a política habitacional 
decorrem, em parte, da discrepância entre os fins, tomados explícitos, e os 
meios efetivamente adotados para implementá-los. As linhas empresariais 
de atuação, aliadas à correção monetária, de um lado impedem a 
descapitalização progressiva do BNH, evitam um sistema de favoritismo de 
âmbito nacional e reduzem os riscos de corrupção, mas também não 
permitem que os mutuários de poucos recursos possam beneficiar-se do 
sistema. Além desses aspectos, ao fazer do sistema financeiro a pedra 
angular da política habitacional, o modelo BNH criou grupo de pressão 
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fortíssimo, representado pelos construtores, bancos, financeiras, associações 
de poupança e crédito imobiliário, que dificilmente embarcariam numa 
política que lhes contrariasse os interesses. 

A lentidão das respostas do BNH a mudanças conjunturais – 
sobretudo às que requerem alterações na sistemática financeira – talvez 
encontre parte de sua explicação na ação dos grupos de pressão, formados 
pela própria política habitacional. 

a) Correção monetária 

A indexação das prestações como forma de evitar a descapitalização 
tinha sido reconhecida como necessária nos últimos anos da Fundação da 
Casa Popular. Esse dispositivo, contudo, somente seria implementado com 
o advento do BNH. 

A utilização da “correção monetária” em operações imobiliárias não 
é inovação ou característica original do Brasil, como pode parecer à 
primeira vista. A reajustabilidade ou correção monetária, que permite 
atualizar o valor da poupança, investimento e saldos devedores dos créditos 
hipotecários, existe nos Sistemas de Poupança e Empréstimo da Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai. No entanto, além do Brasil, 
somente a Colômbia, Paraguai e Chile a aplicam com regularidade.15 

O que caracteriza o Brasil e o destaca dos países latino-americanos 
citados é que, entre nós, a correção monetária se aplica em maior grau e 
atinge amplos setores da economia, parecendo algo “natural”, com o qual se 
deveria conviver permanentemente. 

A tradução operacional da correção monetária para o Sistema 
Financeiro da Habitação é feita através da Unidade Padrão de Capital 
(UPC), uma unidade monetária de poder aquisitivo constante, cujo valor 
expresso em cruzeiros é atualizado monetariamente a cada trimestre civil, 
na mesma proporção da variação do Indica de Preços, apurado pela 
Fundação Getúlio Vargas. O processo é idêntico ao utilizado para calcular 
as chamadas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Uma 
UPC, a moeda oficial do BNH, equivale, em valor, a uma ORTN. 

                                                 
15 “Ciertos aspectos de financiamento habitacional en algunos países latinoamericanos”, in 
Avance, ahorro y préstamo interamericano, Santiago, 7, 23, pp. 45-51, março de 1975. 
Informação retirada da p. 48. 
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A correção monetária tem sido alvo de debates acirrados. Há os que, 
colocando-se em perspectiva macroeconômica, alegam que ela alimenta o 
processo inflacionário. Segundo essa visão, o ônus da proteção do capital 
canalizado para a construção civil tenderia a disseminar-se por outros 
setores da economia, através de elevação geral de preços. Detentores de 
capital ou grupos com maior poder de barganha salarial teriam posição 
privilegiada, pois poderiam defender-se dos efeitos inflacionários que 
porventura decorressem da correção. 

Outros, entretanto, a defendem, argumentando ser impossível 
desenvolver um programa habitacional em larga escala sem evitar a 
deterioração das poupanças aplicadas. A insolvência da Fundação da Casa 
Popular, o acanhamento dos programas implementados por ela e pelos 
diversos institutos que possuíam carteiras habitacionais, e o clientelismo 
gerado, seriam, segundo essa ótica, resultantes da descapitalização 
crescente dos recursos habitacionais. 

A opção escolhida para financiar o programa habitacional desprezou 
a priori a possibilidade de subsídio. Montou-se, para esse fim, complexo 
sistema financeiro que combinava a poupança compulsória, proveniente do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com a voluntária, 
constituída de letras imobiliárias e das cadernetas de poupança. Como 
garantir o fluxo da poupança voluntária, sem remunerar o capital investido? 
Como subsidiar a casa através da depreciação do FGTS, se este, que para 
alguns funciona como um pecúlio, é para a maioria uma espécie de salário-
desemprego'? 

Perante situação inflacionária de controle e previsão incertos, a tendência 
é, antes que a desativação da correção monetária, o seu fortalecimento. 

b) A centralização da política e a segmentação do mercado habitacional. 

Ao contrário das soluções anteriores, onde a ação do Estado era 
atomizada, a cargo de numerosas instituições – caixas econômicas, institutos 
e Fundação da Casa Popular – o Plano Nacional de Habitação instituiu um 
centro decisório unificado, com normas e políticas padronizadas. 

Sob o comando do BNH estabeleceu-se divisão de trabalho entre 
atores públicos e privados nas etapas da captação de recursos, financiamento, 
construção e comercialização de moradias. Quanto à captação, o arranjo 
prevê poupanças compulsórias, recolhidas pelo próprio Estado através do 




