
 
 
 

 

Simpósio Temático: Pioneiros da habitação social no Brasil 
 

Coordenação: Nabil Bonduki FAU-USP (nabilbonduki@usp.br) 

 

Os trabalhos reunidos nesta sessão temática tiveram origem num processo 

de pesquisa que vem sendo realizado desde 1995, por uma série de pesquisadores da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

da Escola de Engenharia de São Carlos, ambas da Universidade de São Paulo, como 

desdobramento de investigação anterior desenvolvida por este coordenador e que deu 

gerou o livro “Origem da habitação social no Brasil”. 

Este livro, que se tornou um referencia na historiografia da arquitetura e 

urbanismo moderno brasileiro e da história das políticas públicas de habitação, 

resgatou a rica produção habitacional realizada no período de 1930 a 1964, marcada 

pela construção de conjuntos residenciais pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões, Fundação da Casa Popular e alguns órgãos regionais. Em meados da 

década de 1990, este estudo era inédito porque esta produção ainda não tinha sido 

objeto de um estudo adequado, que os situasse entre as obras de destaque de uma 

fase excepcional da arquitetura brasileira. Esta lacuna foi conseqüência do 

distanciamento entre o tema da habitação social e a reflexão sobre a arquitetura no 

Brasil, pois os estudos sobre a questão habitacional tinham, até então, privilegiado o 

enfoque político, econômico e social, deixando de lado os aspectos arquitetônicos e 

urbanísticos. É o caso dos trabalhos anteriores sobre a habitação no período 

populista: nenhum deles fazia mais do que breves comentários sobre o assunto.  

Até aquele momento, na história da arquitetura moderna brasileira, tinham 

sido destacados apenas os conjuntos residenciais de Pedregulho e da Gávea, no Rio 

de Janeiro, projetos do arquiteto Affonso Eduardo Reidy para o Departamento de 

Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal. 

Pedregulho foi, indiscutivelmente, o conjunto que mais se destacou nesta 

produção, pela genial solução da implantação do seu bloco serpenteante; essa 

repercussão, no entanto, acabou por obscurecer outras realizações importantes no 

campo da habitação social, contemporâneas ou anteriores, todas elas parte do que 

denominamos um “ciclo de projetos habitacionais” de grande relevância para a 

arquitetura brasileira e para a origem das políticas sociais de habitação.  



 
 
 

 

A historiografia da arquitetura brasileira não tinha se dado conta até aquele 

momento que Pedregulho não era obra isolada nem ponto de partida – ao contrário, o 

conjunto veio na seqüência de uma série de projetos e obras anteriores, elaborados no 

período de 1937-50, que abordavam o problema da habitação social de maneira 

criativa e inovadora, incorporando os princípios da arquitetura e do urbanismo 

modernos. No contexto deste “ciclo de projetos habitacionais”, as obras de Reidy não 

foram exceção ou intervenções isoladas de um arquiteto com visão social, mas o 

resultado de um processo de reflexão e produção coletiva sobre o tema que tivera 

início na década de 1930, influenciado pelo debate internacional e pelas realizações 

da social-democracia européia no período entre guerras, cujos pressupostos foram 

explicitados nos Congressos Internacionais de Arquitetos Modernos (Ciam), no final 

dos anos 1920. 

O estudo revelou que parte significativa dos arquitetos envolvidos com a 

produção de habitação social – sobretudo no âmbito dos IAPs e do Departamento de 

Habitação Popular do DF – adotaram a atitude de projeto concebida pelo movimento 

moderno, buscando compatibilizar “economia, prática, técnica e estética” (Ferreira 

1940:79), com o objetivo de viabilizar financeiramente o atendimento de trabalhadores 

de baixa renda, garantindo dignidade e qualidade arquitetônica. No Brasil, porém, os 

equívocos da ação habitacional implementada pelo governo reduziram o impacto e a 

abrangência da proposta e, em conseqüência houve uma incorporação apenas parcial 

dos princípios da arquitetura moderna, perdendo-se os generosos e desafiadores 

horizontes sociais, onde o resultado econômico não deveria se desligar da busca de 

qualidade arquitetônica e urbanística e da renovação do modo de morar, com a 

valorização do espaço público. 

Esta incorporação parcial gerou, em conseqüência, o empobrecimento 

gradativo dos projetos habitacionais ainda ao final do período dos IAPs, chegando ao 

seu clímax na massiva produção implementada pelo BNH a partir de 1964, onde se 

manifesta apenas a busca cega e inútil pela redução de custos, sem levar em conta as 

outras perspectivas propostas pela arquitetura moderna. Com isso introduziu-se, no 

repertório da habitação social brasileira, um suposto racionalismo formal desprovido 

de conteúdo, consubstanciado em projetos de péssima qualidade, monótonos, 

repetitivos, desvinculados do contexto urbano e do meio físico e, principalmente, 

desarticulados de um projeto social. 



 
 
 

 

Esta situação desgastou as propostas de habitação social concebidas a partir 

do repertório da arquitetura moderna, que passaram a ser rejeitadas como se fossem 

sinônimos daquilo que foi produzido pelo BNH. O livro mostrou, no entanto, que a 

produção realizada no período anterior a 1964, nas origens da habitação social no 

Brasil, merecia ser reavaliada e melhor conhecida, tanto para gerar uma reflexão 

capaz criar novas perspectivas capazes de se opor às  

ácidas críticas feitas de uma maneira geral aos conjuntos de inspiração 

moderna, como para ampliar o repertório de modo a gerar novas referencias para a 

produção habitacional contemporânea.  

Nesta perspectiva, foi proposta a pesquisa “Pioneiros da habitação Social no 

Brasil”, que tem por objetivo realizar um levantamento, tão completo quanto possível, 

da produção deste período em todo o país, assim como sua sistematização, análise, 

processamento e divulgação.  

Neste projeto, que já dura treze anos, foi reunida uma equipe de estudantes 

que inicialmente desenvolveram suas pesquisas em nível de iniciação científica, 

posteriormente, mestrado e, mais recentemente doutorado.  

Partindo do pressuposto de que não se pode generalizar, pois a produção é 

desigual, com projetos de grande qualidade ao lado de empreendimentos vulgares e 

tradicionais, julgou fundamental realizar um amplo inventário desta produção de modo 

a permitir uma análise completa e fortemente referenciada.  

A pesquisa resgatou uma faceta da produção habitacional totalmente 

desconhecida e em vias de desaparecimento, posto que os arquivos se perderam ou 

estão totalmente destruturados, enquanto que as próprias moradias já sofreram tantas 

reformas e transformações que estão ficando cada vez mais irreconhecíveis nas 

cidades.  

Objetivando contribuir para essa análise, foram levantados mais de trezentos 

conjuntos habitacionais – localizados mais de setenta cidades em vinte e três estados 

brasileiros – promovidos por órgãos federais como os Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPI, IAPB, IAPC etc.), a Fundação da Casa Popular e Departamento de 

Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, além de dezessete órgãos 

estaduais ou municipais para enfrentar o problema da moradia. Todas essas 

instituições tiveram seus arquivos desmantelados ou destruídos após a instauração do 

regime militar em 1964.  



 
 
 

 

Destes órgãos, destacaram como relevantes do ponto de vista das propostas 

arquitetônicas e urbanísticas, o IAPI, o IAPB e o Departamento de Habitação Popular 

da Prefeitura do Distrito Federal que, do ponto de vista da arquitetura, revelou ser o 

mais importante, por contar com profissionais como a eng. Carmen Portinho, que foi 

sua diretora, e dos arq. Affonso Eduardo Reidy e Francisco Bolonha, profissionais 

expoentes do movimento brasileiro de arquitetura moderna, que projetaram os 

conjuntos habitacionais realizados por este órgão.  

De igual importância foi a participação de profissionais como Carlos Frederico 

Ferreira, Atílio Correia Lima, os Irmãos Roberto, Kneese de Melo, Flavio Marinho 

Rego, Carlos Leão, Aldary Toledo, Lelé, além de um corpo técnico de engenheiros 

excluídos dos textos de história da arquitetura até então, que ocuparam importantes 

cargos técnicos e empreenderam, à frente dos órgãos de habitação e de previdência, 

uma nova visão acerca da questão habitacional. 

Os números desta produção representam uma dimensão realmente 

expressiva quando comparados às obras de arquitetura moderna edificadas no país 

no período anterior à implantação de Brasília. É certo que não foi toda a produção que 

adotou os princípios da arquitetura moderna, mas os conjuntos construídos nas 

grandes cidades inovaram do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. A 

conclusão do levantamento realizado e, principalmente sua sistematização e análise, é 

fundamental para que se possa estudar e debater com mais profundidade e precisão 

as inovações introduzidas no período. 

Realizar esta análise é um dos mais importantes objetivos da pesquisa, 

contando com a contribuição substantiva dos pesquisadores que desenvolvem seus 

doutorados aprofundando objetos recortados deste amplo estudo, que podem ser 

análises da produção habitacional de cada uma das instituições, estudos de conjuntos 

residenciais de maior relevância ou pesquisa de questões específicas, como a 

problemática de preservação urbanística e arquitetônica ou das relações entre a 

mulher e o espaço da moradia.    

Por outro lado, os trabalhos apresentados mostram que o estudo da produção 

habitacional "moderna" é um campo privilegiado para refletir sobre a articulação entre 

a arquitetura e o urbanismo, aspecto pouco enfatizado nas análises do movimento 

moderno no país. Destacava-se na ação dos órgãos públicos a preocupação com a 

construção de grandes conjuntos habitacionais, verdadeiras cidades-novas, como 



 
 
 

 

previsto no projeto de desenvolvimento capitaneado por Vargas a partir dos anos 

1930. A iniciativa possibilitou a realização de uma experimentação urbanística, 

baseada nos pressupostos modernos, que buscou dissolver os limites entre o edifício 

e a cidade, inusitada até então e importantíssima na fase que antecede ao projeto de 

Brasília. 

A conclusão do levantamento completo desta produção, sua rigorosa 

sistematização e análise articulada com os aspectos relacionados ao projeto - como a 

tecnologia e a legislação - revelam a sua relevância para a história brasileira. O 

inventário desta produção é fundamental para entendê-la como parte do patrimônio 

nacional e originou uma reflexão sobre a sua preservação. 

A sessão temática proposta tem objetivo de construir um debate para o 

balanço, do trabalho realizado até o momento e, das reflexões acerca dos aspectos 

mais importantes que delineiam a produção pública de habitação no Brasil de 1930 a 

1964. Entende-se que o momento é uma oportunidade para divulgar as pesquisas 

individuais e aprimorá-las por meio de debates. 
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