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Este trabalho analisa a formação de uma política pública de natureza social, tomando como objeto a criação da

Fundação da Casa Popular (FCP), primeira agência federal na área de habitação. Esse evento, cujo timing é de grande
interesse analítico, se inscreveu no processo de extensão da cidadania social que teve início no regime corporativista da
Era Vargas, com a criação de estruturas institucionais e políticas do Estado de Bem-Estar Social no Brasil. A
conjuntura política que se seguiu, marcada pelo colapso do autoritarismo corporativista e a emergência de uma ordem
política semicompetitiva, foi particulamente rica em incertezas, conferindo maior visibilidade às estratégias dos atores
individuais e coletivos.

 
Muitos analistas buscaram identificar a lógica do processo de constituição do Estado de Bem-Estar Social no

Brasil. Os estudos de políticas setoriais de cunho social (Previdência, Saúde, Habitação) têm um traço comum:
subsumem o comportamento dos atores sociais participantes do processo de formação da política em um fator causal
de ordem estrutural. Assim, as políticas públicas aparecem como expressão de um regime político, de um modo
específico de desenvolvimento capitalista ou de um arranjo político-institucional. Mas o processo de formação de
políticas públicas não pode ser reduzido a explicações ex post, de corte estrutural ou funcional (Elster, 1983, cap. 3;
Korpi, 1985), que permitem compreender as determinações que delimitam as possibilidades de interação dos atores
coletivos e individuais. Como expressão do Estado em ação, as políticas públicas constituem um dos resultados
possíveis dessa interação, que se materializa nas decisões dos atores a partir de um cálculo relacional (posto que sua
existência se funda numa relação com outros sujeitos) e estratégico.

 
A análise do padrão de relacionamento entre atores que participam de um processo de formação de políticas

revela as clivagens de interesses existentes e os diversos projetos que articulam tais interesses. Evita-se, assim, a
armadilha de se racionalizar, num procedimento ex post, uma política pública como se fosse expressão acabada e
perfeita de uma tendência ou um estado de coisas. Neste quadro analítico, não há lugar para assincronias ou projetos
perdedores (salvo referências ad hoc a interesses progressistas, etc.).

 
A FCP, como será analisado, é um exemplo paradigmático de um projeto perdedor; um resíduo fora de lugar de

um projeto extremamente ambicioso que foi vetado por uma coalizão pouco articulada de atores. Só uma análise da
interação destes atores e de seus interesses pode efetivamente revelar como a FCP deixou de ser aquilo que se
pretendeu que fosse (e não por que ela “foi o que foi”).



A estrutura de interesses na criação da FCP: atores, estratégias e conflitos
 
Um aspecto qualquer da realidade social só se torna objeto de política pública através de um processo

socialmente mediado. A construção social de um campo de intervenção estatal, portanto, não mantém nexo causal com
carências sociais objetivas. Para analisar a formação de políticas, é necessário que se identifiquem as opções
estratégicas dos atores individuais e coletivos e a configuração estrutural da arena política em que operam. Esta última
é fundamental, pois define as barreiras à entrada no processo decisório - pelas relações de poder específicas à
organização política em um momento dado (o que é fundamental para que se compreenda a formação de políticas em
sociedades não pluralistas) ou pela própria dinâmica da ação coletiva em geral, na qual os grupos sociais apresentam
um padrão diferenciado de mobilização (Olson, 1968; Wilson, 1984). As ações dos diversos atores incorporados pode
se pautar pela politização de um issue específico e sua conseqüente entrada na agenda governamental; ou, de forma
simétrica, pela sua não-politização, transformando-o num ‘objeto de não-política’.

 
A FCP foi a primeira intervenção centralizada do governo federal na questão da habitação no Brasil. Numa

perspectiva mais ampla, a criação do órgão integrou o movimento histórico de constituição e alargamento da esfera
pública, no campo social e econômico, e de incorporação da massa urbana à arena política. Nesse contexto, a
politização da questão habitacional e sua incorporação à agenda estatal estiveram associadas a um conjunto de fatores.
Em primeiro lugar, à existência de uma forte crise de habitação, afetando sobretudo as camadas médias urbanas,
especialmente no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Em segundo lugar, à dinâmica interna do aparelho de Estado,
em particular do Ministério do Trabalho, onde a questão era objeto de análise. Em terceiro lugar, à (re)descoberta e
politização da questão urbana, expressa num novo discurso sobre favelas e habitações insalubres durante o Estado
Novo (Conniff, 1981).

 
A crise de habitação dos anos 1942-1946 estava fortemente associada aos movimentos especulativos que se

instalaram na economia brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. A queda na importação de materiais de
construção e a canalização de uma grande massa de capitais excedentes para o mercado imobiliário - que cumpria o
papel de mercado financeiro, na inexistência deste - geraram um boom imobiliário sem paralelo na história brasileira.
Vários fatores contribuíram para exacerbar esse movimento especulativo, como as grandes obras de remodelação do
centro urbano (que exigiram a demolição de grande número de residências de famílias de baixa e média renda) e as
inovações no mercado de crédito (com a criação dos fundos de pensão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões e a
expansão das caixas econômicas). Na base dessas transformações estava uma mudança mais profunda na produção de
habitação, com o declínio da produção rentista, a ascensão paralela do mercado de casa própria e, finalmente, a
emergência de uma nova forma de produção de habitação.

 
Os analistas contemporâneos descreviam com estupefação o quadro existente: “Morar, conseguir um apartamento

ou uma casa, tornou-se um dos pequenos dramas dos citadinos contemporâneos (...) No Rio de Janeiro, por exemplo
(...) nunca se construiu tanto como nos últimos quatro ou cinco anos e nunca houve tanta procura de habitação.
Paralelamente, jamais também a exploração sobre negócios de imóveis atingiu a tamanho limites. Um verdadeiro
encilhamento com todas as nefastas conseqüências tão largamente conhecidas (...) o que os brasileiros da capital do
país presenciaram nesses últimos anos não significou uma política de fomento às construções urbanas, mas uma
desenfreada especulação dentro da inflação do dinheiro e do crédito em curso, em que tomaram parte Institutos [de
Aposentadoria e Pensão] controlados pelo Estado, girando em torno dos grandes edifícios coletivos de luxo, que não
constituem a necessidade básica da população carioca” (Leis do inquilinato e crise da habitação, 1946).

 
O boom construtivo não solucionou a crise. A contradição entre a lógica da apropriação privada (que comandava

o processo de acumulação) e as necessidades coletivas esteve na base do processo de politização da questão. A
alocação diferencial dos custos e benefícios do boom se tornou cada vez mais visível para as camadas médias urbanas,
como assinalou um observador: “Vimos no Rio de Janeiro (...) ruas inteiras (...) desaparecerem sob a ação das
picaretas dos demolidores. Eram velhos casarões, na sua maioria transformados em residências coletivas. Milhares de
famílias talvez, em virtude da abertura da moderna Avenida Presidente Vargas, tenham tido que procurar novos
alojamentos. Dado o aspecto físico do caso, foi este o principal aspecto que se fez sentir. Ao lado dele, criando mais
um problema para a mente popular, havia um verdadeiro boom de construção. E só um tanto tarde é que veio a fase de
compreensão do contraste: porque, se construindo tanto, não se amenizava a crise? É que a grande massa de
construção não era dirigida no sentido de cobrir a lacuna coberta com as demolições. Tratava-se, numa larga maioria,



de residências de luxo, e não obstante os deslocamentos de habitações havidos, a crise permanecia” (Casa Popular,
1946).

 
A crise politizou a questão da habitação, deflagrando uma mobilização pioneira de inquilinos depois de 1921

(com a criação da Associação de Solidariedade e Proteção aos Inquilinos) e levando à reintrodução da Lei do
Inquilinato em 1942 (reformulada em 1946, durante o processo de discussão da FCP). A população se deparava com
um quadro em que “sobram casas para vender, faltam casas para alugar” (Folha Carioca, 1947).

 
A interdependência da crise e dos interesses coletivos - que explica o complexo processo pelo qual uma carência

se constitui como objeto de política pública - se explicitou pelo uso e apropriação de recursos coletivos (as reservas da
Previdência Social) para benefícios privados altamente concentrados. Críticas nesse sentido apareceram no interior do
aparelho de Estado, levando Vargas a criar uma comissão para estudá-las. Como assinalou um editorial da grande
imprensa “o clamor contra este esbulho era tão forte e vinha de tão longe que o próprio ditador mistificou a opinião
pública com a criação da famosa Comissão de Aplicação das Reservas da Previdência Social (CARPS)” (Correio da
Manhã, 15 de fevereiro de 1947).

 
Em seu discurso de 1Q de maio em 1944, Vargas anunciou que as reservas da Previdência não seriam mais

usadas para financiar “construções suntuárias”. Em vez delas, o governo lançou um projeto de construção de cidades-
modelo, grandes conjuntos habitacionais dotados de infra-estrutura comunitária e localizados perto de centros
industriais. O propósito de Vargas pode ser inferido pelo fato de que, insatisfeito com o primeiro relatório da CARPS,
baixou nova portaria, ampliando sua competência. Esta proposta de centralização da política habitacional e urbana em
uma superagência federal - que antecipou a idéia do Banco Nacional da Habitação, criado vinte anos depois - foi feita
junto com a de criação do Instituto de Seguros Sociais do Brasil (ISSB), que em larga medida também prefigurou
outra instituição importante na área social, o Instituto Nacional de Previdência Social, criado em 1966.

 
Por fim, vale assinalar as propostas de setores, técnicos do Ministério do Trabalho, fortemente influenciados pela

doutrina social da Igreja Católica. Eles postulavam reformas sociais amplas, um papel ativo do Estado na extensão da
cidadania social e a introdução, na legislação brasileira, do salário família e da participação dos trabalhadores no lucro
das empresas (Sá, 1946). Na política habitacional, operavam como agentes difusores de inovações de políticas (Sá,
1939; Porto, 1938; H. Porto, 1938; Cardoso de Oliveira, 1943).

 
A crise habitacional colocou essa temática na agenda política. Com efeito, na campanha presidencial de 1945, a

questão da habitação foi analisada pelos candidatos, que fizeram propostas concretas sobre o tema, fato provavelmente
inédito na história brasileira. Eurico Dutra, o candidato vencedor, afirmou que o problema era “grave” e que precisava
“ser resolvido com toda a urgência”, preconizando a criação de uma Caixa Nacional de Habitação para a construção
de cem mil casas populares (O Estado de São Paulo, 16 de outubro de 1945, p. 5).

 
O governo Dutra foi marcado por uma política social conservadora e por forte repressão sobre os setores

avançados e mobilizados da classe trabalhadora; interveio em sindicatos e decretou a ilegalidade do Partido Comunista
Brasileiro. Face ao amplo conjunto de iniciativas sociais do regime varguista, Dutra poderia adotar medidas novas
apenas no tocante à habitação, setor em que não fora instituído um órgão federal centralizado, malgrado as ações dos
Institutos de Aposentadoria e Pensão. Com a crise, este problema passara a ter grande visibilidade política e adquirira
potencial para articular um consenso, pois incorporava demandas populares (habitação e emprego) e empresariais
(especialmente das indústrias de materiais e da construção civil). Ademais, a habitação constituía urna peça importante
do discurso conservador e de setores da Igreja Católica, que identificavam a posse de um imóvel à estabilidade social.
Frente às significativas vitórias eleitorais do Partido Comunista Brasileiro em cidades como Rio de Janeiro, Recife,
Santos e São Paulo, Dutra caracterizou sua política social da seguinte forma: “Dos mais difíceis e agitados foi o ano de
1946 para a nação brasileira, então no início da tarefa de redemocratização. Ideologias extremistas procuravam lançar
raízes profundas no meio sindical, a fim de transformá-lo em veículo de obra de desagregação da nacionalidade.
Incertezas decorrentes de certos dispositivos legais [leia-se, a discussão da legalidade do PCB], ainda mais agravadas
pelas preexistentes condições de vida, que de pronto não era possível modificar ou remediar, causavam inquietação e
agitações” (Dutra, 1949).

 
Os objetivos políticos perseguidos com a criação da FCP podem ser percebidos na Exposição de Motivos anexa



ao projeto de sua criação. Afirma-se ali que ela “irá opor-se às influências dissolventes que se alimentam desses
desajustamentos sociais e econômicos” (Jornal do Commercio, 2-3 de maio de 1946). Os mesmos objetivos foram
ainda mais explicitados no discurso de posse do primeiro superintendente do órgão, para quem a FCP visava
“fortalecer, na mente do trabalhador, a impressão, que com o tempo se transformará em convicção, de que o regime
democrata capitalista não o desampara e, efetivamente, é o mais conveniente à nossa ordem social” (Fundação da Casa
Popular, 1946). Igualmente reveladora da estratégia política adotada foi a rapidez com que a nova instituição se
implantou. Anunciada na posse do ministro do Trabalho em fevereiro de 1946, teve seu anteprojeto divulgado, para
receber sugestões, em março, e foi oficialmente instituída no Dia do Trabalho. Reiterava-se, portanto, a política social
como instrumento pacificador e antecipador de demandas, concepção que estava presente desde a década de 1920 e
que combinava repressão e intervenções localizadas. (1) Neste sentido, ela se distinguia da concepção de política
social do Estado Novo, que tinha caráter compreensivo (embora segmentado) e articulado, convergindo para a extensão
da cidadania social - sem uma expansão paralela da cidadania civil e política - e de institution-building.

 
Observa-se, assim, que a transformação da habitação em objeto de política pública se articulou, numa perspectiva

mais ampla, com a crise de habitação do Estado Novo. Num plano mais conjuntural e específico, tal articulação
ocorreu com um projeto político do Executivo, justificado com a retórica, ainda resiliente, do corporativismo estatal
(Schmitter,1974) e da superação da luta de classes, mas sem o conteúdo substantivo da mesma. E, de forma mais
significativa, sem a autonomia relativa do estamento burocrático e do Executivo frente aos interesses sociais
organizados, característica do autoritarismo orgânico. Com efeito, o decreto que estabeleceu as bases da Fundação da
Casa Popular constituiu apenas um resíduo do anteprojeto divulgado pelo Executivo, que sofreu profundas
transformações a partir dos vetos feitos pelos diversos atores coletivos que participaram da arena decisória.

 
Como assinalamos, a proposta da nova agência de habitação continha elementos de projetos anteriores, feitos

pelo Ministério do Trabalho na Era Vargas, em particular aqueles discutidos nas propostas do Instituto de Serviços
Sociais do Brasil e da Comissão de Aplicação das Reservas da Previdência Social. O aspecto mais inovador era a
unificação das carteiras prediais dos diversos Institutos de Aposentadoria e Pensão numa única instituição centralizada,
que se transformaria numa agência sem paralelo, em termos de recursos organizacionais e financeiros, na área social.

As trincheiras da cidadania regulada
 
Os interesses associados à estrutura pelego-corporativista do Ministério do Trabalho, que se expandira muito

durante o Estado Novo, acenavam com a perspectiva do uso clientelístico da máquina administrativa. Eles resistiram
ao plano de unificação das carteiras prediais e sua transferência para a FCP Temia-se que este órgão, criado pelo
governo Dutra (hostil ao regime anterior), levasse adiante uma estratégia de solapamento da base material de
sustentação do clientelismo. A proposta universalista da FCP representava, de fato, uma ruptura com o caráter
corporativo da política habitacional praticada durante o Estado Novo, que garantia direito de acesso às unidades
construídas apenas aos membros das categorias aglutinadas nos diversos IAPs. Daí a resistência oposta pelo
Movimento Unificado dos Servidores da Previdência Social, que exigia acesso exclusivo para seus membros
(Diretrizes, 16 de abril de1946). Ademais, a fragmentação organizacional da Previdência, em virtude da existência dos
diversos Institutos de Aposentadoria e Pensões, e a conseqüente segmentação do acesso aos produtos do sistema
geravam um quadro de disputa interburocrática e interocupacional.

 
A FCP, por sua proposta universalista, rompia com um aspecto importante da cidadania regulada (Santos, 1979):

a segmentação dos beneficiários da política habitacional. Incorretamente, Santos incluiu a habitação como uma das
áreas que “deixavam de ter grupos específicos legítimos que por ela demandassem, visto que o reconhecimento social
se fazia por categorias profissionais” (Santos, 1979, p. 77). Essa segmentação, cujas bases tinham sido estabelecidas
durante a montagem das carteiras prediais dos primeiros IAPs, foi explicitada pelo ministro do Trabalho do Governo
Provisório, Salgado Filho, ao se opor à construção de habitação para moradores de favelas: “Não se confundam os
operários, os trabalhadores, com esses indivíduos que habitam as favelas dos nossos morros (...) Será obra social
atender-se a esses habitantes das favelas da capital da República? (...) S. Excia. focaliza essa questão como uma
necessidade para atender à pobreza que habita as favelas, mas essa pobreza mão é constituída da classe laboriosa, pela
classe que produz, já amparada, em grande parte pelo Governo Provisório, nas edificações operárias, destinadas, todas
elas, exclusivamente, a serem ocupadas por operários.” Ele assinalava, com clareza, a estratégia de segmentação
perseguida: “Tanto assim que tivemos oportunidade - nós, do Governo Provisório - de impor, como condição para



concessão dessas habitações, fossem os requerimentos encaminhados pelos próprios sindicatos profissionais, evitando-
se, assim, que indivíduos não operários se tornassem seus ocupantes, o que desvirtuaria a grande obra realizada então”
(Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, setembro de 1937, pp. 229-230). O mecanismo corporativo
de alocação de produtos da política habitacional foi substituído por mecanismos clientelistas durante o populismo e,
depois de 1964, por mecanismos de mercado.

 
A proposta da nova agência de habitação também foi fortemente criticada por sindicatos e demais setores

trabalhistas, que buscavam escapar da tutela imposta pela legislação trabalhista e desejavam assumir o controle do
aparato administrativo da Previdência - o que, efetivamente, só ocorreria dez anos mais tarde, durante a gestão de
Juscelino Kubitschek. Por um lado, a criação da FCP foi interpretada como uma estratégia estatal de esvaziamento das
instituições de Previdência e de bem-estar social em geral, loci potenciais de fortalecimento dos setores sindicais e
legados por excelência do Estado Novo. Em carta que encaminhava o Pronunciamento das classes trabalhadoras de
São Paulo sobre a criação da FCP, se afirmava: “somos contrários à criação da Fundação da Casa Popular porque
entendemos que as instituições de Previdência poderão com vantagens realizar o trabalho que fosse confiado à futura
organização”. O Pronunciamento propunha a reestruturação organizacional dos IAPs e de suas carteiras prediais e a
adoção de novos mecanismos de representação, articulando o movimento sindical com o complexo institucional da
área do seguro social: “Por que negar maior autonomia às delegações regionais? Por que não confiar a direção dessas
delegacias a pessoas retiradas das categorias profissionais que integram a classe dos segurados, fazendo-se a seleção
das mesmas por processos eleitorais realizados nos sindicatos e federações sindicais?” (O Estado de São Paulo, 28 de
abril de 1946).(2)

 
Os setores situados à esquerda do movimento sindical, fortemente articulados com o PCB, estavam excluídos da

arena decisória. Sua posição era de resistência e critica à estratégia do governo. Segundo João Amazonas, líder da
bancada do PCB: “com a lei demagógica da casa própria visa o governo reconquistar o prestigio no meio dos
trabalhadores, bastante afetado com a decretação do regulamento sobre as greves e a prorrogação dos mandatos das
diretorias dos sindicatos, mas o operariado não acredita mais em cantilenas” (Correio da Manhã, 25 de abril de 1946).

 
O oportunismo político do projeto governamental também foi atacado por setores udenistas, que enxergavam uma

linha de continuidade entre o antigo regime e o novo. Para Carlos Lacerda, a FCP era uma “nova tendência social-
fascista da solução do problema da casa do pobre por meio de decretos demagógicos” (Correio da Manhã, 28 de abril
de 1946). Quando a decisão governamental de criar a FCP foi divulgada, formou-se na Assembléia Constituinte a
Comissão Parlamentar da Casa Popular. Encabeçada por figuras políticas do Estado Novo e com a participação ativa
da bancada do PCB, ela foi excluída do processo decisório. Vale observar que, durante a campanha, Dutra se referira à
política habitacional nos seguintes termos: “vamos para uma redemocratização do país, e ao Congresso cabe legislar
sobre o assunto”(O Estado de São Paulo, 16 de outubro de 1946).

 
A iniciativa de divulgar amplamente o anteprojeto assinalou puna ruptura no formato de formação de políticas.

Mas foi nulo o papel do Congresso na alteração desse anteprojeto. Emenda proposta pela comissão ao anteprojeto da
Constituição - estabelecendo o direito social à habitação, a ser assegurado mediante plano de âmbito nacional -
também foi vetada pelos setores conservadores da Assembléia Constituinte. A incapacidade do Congresso tomar
iniciativas de políticas ficou patente no fato de que, aparentemente, a burocracia sequer discutiu as inúmeras propostas
apresentadas por parlamentares, o que aponta para o hiato existente entre esses dois atores coletivos (este ponto será
retornado adiante).

Burocratas e empresários num jogo de soma zero
 
Ainda no interior do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o projeto foi criticado pela elite ‘atuarial’,

que administrava as reservas da Previdência e constituía a matriz originária dos ‘técnicos desenvolvimentistas’.(3)
Essa elite ocupava um lugar privilegiado no processo de tomada de decisões na esfera social e econômica e estava no
centro do processo compreensivo de institution-building, perseguido durante a era Vargas. Vale assinalar que as
reservas da Previdência - que se avolumaram de forma espantosa, como decorrência do regime de capitalização
adotado no seguro social brasileiro e da expansão acelerada da população segurada - se tornaram um elemento central
do padrão de financiamento da economia brasileira, num contexto em que inexistia um mercado de capitais. Pelos
recursos que comandava, parte da burocracia técnica dos institutos fazia parte do circulo de tomadores de decisões na



esfera econômica. Grandes projetos industriais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, inúmeras obras públicas e
empreendimentos imobiliários foram viabilizados com o aporte de recursos oriundos das reservas da Previdência.

 
A criação da FCP; nos termos em que esta foi formulada, reduziria os recursos que esses grupos controlavam e

seria conflitante com a identidade coletiva dessa elite técnica (que se reconhecia como ilhas de racionalidade na
administração pública). Ao mesmo tempo, golpearia articulações com clientelas consolidadas. O mesmo quadro, já
referido, de disputa interburocrática e interocupacional entre os institutos e segurados - no qual o IAPI e, em menor
medida, o IAPB tinham franca hegemonia - estava presente aqui. A proposta de um Banco da Previdência Social,
apoiada pela burocracia do IAPI, sugere que seria possível compatibilizar as demandas. Nela, uma agência centralizada
de habitação seria subordinada a um banco (como se tornou fato, com a criação do FGTS e do BNH).
Fundamentalmente, o que obstaculizava concertações capazes de viabilizar algum novo projeto de construção
institucional - em lugar de um veto tout court - era o altíssimo grau de incerteza que balizava as escolhas estratégicas
dos atores coletivos. Essa incerteza resultava do colapso da ordem política autoritária do Estado Novo e da
conseqüente indefinição dos novos arranjos institucionais e políticos, a cargo da Assembléia Constituinte.

 
A análise acima não sugere uma captura, por grupos de interesse, de recursos e programas geridos por

burocracias setoriais, fenômeno amplamente referido pelos analistas do caso norte-americano. Como será discutido a
seguir, até a década de 1970 (e a fortiori na conjuntura histórica em pauta), o processo de criação de políticas se
caracteriza, no Brasil, por forte autonomia relativa da tecnoburocracia, que mostra grande capacidade de antecipar-se
aos interesses organizados. Por isso, não é apropriado confundir-se a ação destes últimos com a de lobbies, a despeito
de semelhanças formais entre ambas, como a barganha intraburocrática entre interesses privados e autoridades
governamentais.

 
Num contexto em que o mercado de capitais inexistia e os investimentos industriais eram considerados de alto

risco (IAM, 1951, p. 286), o setor imobiliário representava (pela garantia real que oferecia) a única alternativa de
investimento das reservas técnicas. Daí a centralidade que as carteiras imobiliárias possuíam para estas instituições.
Estes setores atuariais apontavam para a necessidade de equilíbrio financeiro nos planos de investimento: “Por que
motivo as instituições de Previdência não aplicam todas as suas reservas em casas para associados (...) em vez de
financiar majestosos arranha-ceús? (...) São com os juros produzidos pelos arranha-ceús ou por quaisquer outros
empreendimentos financeiros a juros altos que devemos custear as inversões deficitárias (...) Daí a necessidade para as
instituições de buscarem inversões a taxas altas, financiando os malfadados arranha-ceús, que tantas criticas
suscitaram, a ponto de paralisarem, de, uma hora para outra, todos os financimentos deste tipo” (Madeira, 1948, pp.
117 e 120).

 
Vale enfatizar que a proposta de fragmentar a gestão das reservas também conflitava com a estrutura,

extremamente centralizada, da Previdência Social. O Conselho Nacional do Trabalho e, posteriormente, o
Departamento Nacional da Previdência Social deviam autorizar a concessão de financiamentos individuais em qualquer
ponto do território nacional. (4) As pressões exercidas por esses grupos resultaram na retirada do artigo 13 do
anteprojeto divulgado, que se referia à unificação das carteiras prediais. A redação final da lei estabeleceu que as novas
“operações imobiliárias e financiamento das carteiras prediais passarão a observar as condições que forem
estabelecidas em instruções especiais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio” (as quais nunca foram
expedidas). A FCP passou a depender de recursos vinculados a impostos (o que nunca vigorou de fato) e de dotações
especificas do Tesouro e dos IAPs.

 
A proposta de criação de uma agência federal que canalizaria grande quantidade de fundos sociais para a

construção de habitações em massa encontrou especial resistência em seu maior aliado potencial: o empresariado do
macrocomplexo da construção civil. Os interesses organizados em torno deste complexo lograram, entre outras coisas,
alterar o artigo 9 do anteprojeto, cuja redação estabeleceu uma taxa sobre o valor do imóvel adquirido, em lugar da taxa
prevista sobre edificação ou compra de imóveis (que incidiria diretamente sobre a construção e a incorporação de
imóveis). Seu mais importante papel, no entanto, resultou da coalizão de seus interesses com os interesses das
clientelas da máquina dos IAPs, no sentido de vetar a unificação das carteiras prediais e a canalização das reservas
para habitação popular. Para Rômulo Almeida, os interesses da burocracia empresarial foram mais relevantes: “[a
FCP] não deu certo porque os Institutos resistiam. Porque os institutos é que detinham aquele poder tradicional. Não
era grupo de construtores civis, não; naturalmente tinha construtores associados, era a classe média burocrática, a



burguesia de Estado. Eu vejo mais os interesses dos grupos que estavam lá encastelados. Em alguns casos esses
interesses eram mais sofisticados, mais socializados, como era o caso do IAPI” (entrevista ao autor). O papel da
construção civil foi significativo. Os interesses do setor foram negociados em reunião com o ministro do Trabalho,
reportada assim pelo Correio da Manhã de 13 de abril de 1946: “Quanto ao problema da falta de braços e de materiais
de construção, o ministro do Trabalho expressou a opinião de que a edificação de casas populares não obstaria a dos
arranha-ceús (...) Esse ponto foi muito focalizado pelos técnicos presentes, que manifestaram o temor de que a
iniciativa do governo trouxesse dificuldades ao levantamento daqueles grandes edifícios.”

 
Os interesses do macrocomplexo da indústria da construção se opuseram à criação da nova agência, não só por

causa da competição pelos recursos das reservas, como também por mão-de-obra e, sobretudo, materiais dê
construção. Vale notar que, por causa do boom imobiliário, a oferta doméstica de materiais de construção - num
quadro do colapso das importações - era insuficiente, dando margem a um mercado negro de materiais, como o
cimento, que passou a ser racionado pelo Sindicato da Construção Civil. A perspectiva de as empresas de construção
serem incorporadas ao plano de habitação enquanto contratistas de obras públicas, com pequena margem de lucro, era
descartada vis-à-vis as operações especulativas no mercado de incorporação que emergiu e se consolidou nos anos 40.
A ascensão e consolidação de uma nova forma de produção de habitações foi acompanhada pela constituição de
frações de classe associadas à produção do ambiente construído. Os interesses e atores coletivos que se opõem à
proposta da FCP expressavam esse movimento histórico de curso recente.

 
As especificidades do cenário em que emergiu a FCP fizeram com que a interação política dos atores ocorresse

numa arena de empreendedores de políticas (policy entrepreneurs), conforme a tipologia sugerida por Wilson (1984).
Os benefícios das decisões eram difusos e os custos, concentrados e suportados por um pequeno grupo de
empreendedores. De forma simétrica, os custos da ‘não decisão’ - ou seja da manutenção do status quo - eram muito
difusos e distribuídos por uma ampla comunidade de atores (todos os pobres urbanos, que seriam, em última instância,
os beneficiários finais), enquanto os benefícios eram extremamente concentrados. A fragmentação de interesses e os
custos de transação (de informação e mobilização) envolvidos produziam pouca ou nenhuma ação coletiva de
resistência. As iniciativas de mudança foram raras e esbarraram logo na mobilização de grupos de interesse. Este
ponto será retomado adiante.

 
Nesse cenário, as interdependências entre as opções de políticas possíveis eram bem claras, como, aliás, foi

expresso por um órgão semi-oficial: “Não há casa para morar, porque não se constroe. Não se constroe porque não há
financiamento. Não há financiamento porque o governo federal coibiu. E o governo, utilizando as reservas dos
institutos cria a FCP (...) e a FCP toma emprestado nos institutos para construir meia dúzia de casas” (Monitor
Mercantil, 23 de março de 1949). Vale assinalar que o macrocomplexo da construção civil encerrava um vasto
conjunto de interesses que, apesar de heterogêneos, se articulavam a partir das mesmas bases materiais. Para esses
interesses a FCP constituía uma peça da estratégia governamental mais ampla, que - com grande visibilidade política -
pretendia combater a intensa especulação feita com recursos da Previdência. Esta era um elemento acelerador da
inflação, como foi amplamente percebido por autoridades econômicas (Bulhões, 1950), o que levou à suspensão dos
financiamentos dos institutos.

 
Os nexos de solidariedade entre os interesses envolvidos foram expressos de forma paradigmática pela reação às

medidas governamentais na área do crédito: “São proteiformes os interesses afetados. Proprietários, compradores,
corretores, construtores, empreiteiros, todos eles são sumamente prejudicados por essa brusca diversão de orientação de
todo em todo inadmissível, pois que é a palavra oficial que se acha em jogo, e fiados nela é que vultosas somas já se
inverteram. Como se vê, é gravíssima a situação da indústria da construção. A sua desintegração - que é iminente, se o
chefe do governo não intervier sem mais delongas para fazer restaurar a normalidade do crédito bancário e das
operações de financiamento dos institutos sob sua imediata supervisão - não tardará. E veremos não só a falência de
numerosas firmas construtoras (...) mas também a quebra de numerosas firmas fornecedoras e a falência de muitos
estabelecimentos bancários (...) e, mais do que isso, o desemprego de quase duzentos mil operários (...) desfechando a
mais séria crise social que o pais jamais conheceu” (Monitor Mercantil, 13 de julho de 1946).

 
Estes interesses - aos quais se deve acrescentar o de setores da burocracia estatal - lograram vetar a proposta de

unificação dás divisões imobiliárias. Além disso, adquiriram representação direta no novo órgão, pela participação do



presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no seu conselho central. Importa assinalar que esta presença
se manifestou menos pelas propostas apresentadas do que por uma resistência passiva oferecida à dinamização da
embrionária FCP. Entrevistado sobre se este órgão resolveria o problema da habitação popular, o presidente do
sindicato, já membro do conselho da FCP, deixou entrever a estratégia perseguida: “Nunca me pareceu viável resolver
inteiramente o problema [da habitação] por intermédio de um órgão como a FCP (...) teríamos que primeiramente nos
aparelhar com os materiais essenciais às construções. Falta-nos cimento, tijolo, areia, pedra, enfim todos os materiais
de construção (...) É comum faltar cimento no Rio por deficiências de vagões (...) Como pensar em iniciar um grande
plano de construção de casas populares se tudo nos falta, inclusive os meios de transportar os materiais?” (O Globo, 6
de dezembro de 1946). Esses setores não apenas resistiram com êxito à proposta oficial, mas também produziram não-
decisões, impedindo a dinamização da natimorta FCP.

 
Os setores industriais apoiaram de forma difusa a proposta do governo, sem oferecer a ela um suporte efetivo.

Roberto Simonsen, -presidente da Confederação Nacional da Indústria, propôs como fonte tributária para a agência de
habitação uma sobretaxa sobre a construção, financiamento ou posse de residências luxuosas; sugeriu ainda que fosse
obrigatória a construção de vilas operárias pelas indústrias, num formato diverso das antigas vilas de fábrica
(Diretrizes, 29 de março de 1946). Simonsen propunha a ampliação das bases fiscais do Estado através da formação,
entre outras coisas, de fundos municipais de habitação. O keynesianismo fora de lugar que permeava essas propostas
entendia a habitação como uma das dimensões da “elevação dos níveis de vida das classes trabalhadoras”, que se fazia
necessária para a ampliação do mercado interno e a industrialização (Simonsen, 1942; Almeida, 1946; Fundação da
Casa Popular, 1947). Nesse contexto de estruturação da política social brasileira, constituiu-se, teórica e praticamente,
a questão do frade off entre políticas redistributivas e crescimento econômico. Nunca pôde ser viabilizado, entre nós, o
círculo virtuoso que caracteriza (numa avaliação ex post) o macrocenário da política social das social-democracias
européias no pós-guerra, com aumento de produtividade, aumento de salários reais diretos, extensão de salários
indiretos via gasto público social e, finalmente, maiores taxas de acumulação. A heterogeneidade estrutural da nossa
formação social criou obstáculos a uma solução social-democrata no Brasil.

Explicando a formação de políticas sociais: atores, interesses e autonomia do Estado
 
Analisamos a formação de uma política de habitação caracterizada por uma arena na qual os custos antecipados

apareceram de forma fortemente concentrada e os benefícios, de forma difusa. Na tipologia consagrada por Wilson
sobre os padrões de interação de grupos de interesse e Estado, nesses casos a ação estatal resulta da ação de
empreendedores de políticas, os quais - por analogia ao tipo ideal do empresário schumpeteriano - criam suporte para
assuntos de natureza pública que, por interessarem difusamente grupos sociais mais amplos, levam freqüentemente à
inação. Trata-se de caso simétrico às políticas de clientela (que não devem ser confundidas com políticas
clientelísticas), cujos custos esperados são difusos e os benefícios, concentrados. Estas levam à pronta mobilização e à
constituição de grupos de interesse, os quais passam a configurar clientelas articuladas às burocracias setoriais. Ambos
se distinguem de políticas cujos benefícios e custos esperados são difusos (política exterior, por exemplo). Neste caso,
grupos de interesse têm pouco incentivo para se formar, pois nenhum grupo social espera capturar uma parcela
desproporcional dos benefícios ou evitar uma parcela desproporcional dos custos esperados. O processo de tomada de
decisões tende a ser longo e assumir um formato de escolha majoritária. As políticas cujos custos e benefícios são
concentrados - criando fortes interdependências entre os issues - configuram um quadro dominado por grupos de
interesse, que envolve intensa mobilização dos atores envolvidos.

 
A tipologia pretende explicar os padrões diferenciais de formação de grupos e de interação política na formação

de políticas públicas. Acompanhando Olson, Wilson propõe um marco analítico que pressupõe uma propensão para a
ação coletiva, determinada apenas pelo tamanho do grupo. Assim, a existência de custos ou benefícios concentrados
tem como referente implícito grupos com poucos membros, enquanto custos e benefícios difusos dizem respeito a
grupos grandes. Neste caso, o produto da ação coletiva, por se constituir num bem público - cujo consumo é indivisível
e não exclusivo -, gera o problema do free rider: a inação dos que buscam os benefícios, mas evitam os custos da ação
coletiva. Nesse quadro analítico, os atores e seus interesses são pressupostos - o que inter alia contribui para reduzir o
poder explicativo da teoria.

 
Este aspecto é extremamente importante para que se examine a formação da política social brasileira, na qual os

atores sociais fundamentais se constituíram segundo mecanismos e timings distintos. Este ponto é sugerido de forma



persuasiva por Santos (1988). Para este autor, atores fundamentais da ordem política contemporânea no Brasil, como a
burocracia ou as forças armadas (aos que ele acrescenta os intelectuais), formaram suas identidades coletivas antes da
consolidação do processo de liberalização (um dos eixos de evolução dos sistemas políticos de Dahl), ou seja, da
instituição progressiva de regras de competição política e acatamento de seus resultados. O processo de participação,
ou seja, de incorporação de atores sociais (além dos citados, fundamentalmente empresários e trabalhadores) ao
sistema político também precedeu a estabilização liberal.

 
A política social emergiu e foi utilizada como instrumento de ampliação da participação, em um contexto de

baixa institucionalização liberal. O resultado foi o estabelecimento de uma clivagem entre a arena legislativa e a
burocracia estatal (que se torna o locus das decisões substantivas, envolvendo a arbitragem de conflitos capital/trabalho
e a alocação de custos e benefícios de políticas sociais). O Legislativo se converte, assim, num locus de
‘irresponsabilidades’, onde se formulam e se propõem políticas sociais redistributivas (nas quais a alocação de
recursos discretos numa área implica não-alocação em outra) como se fossem distributivas (caso em que a mesma
alocação pode ser repetida um número infindável de vezes, dada a divisibilidade dos produtos das decisões, pelo
menos a curto prazo).

 
Argumento semelhante, em linhas gerais, foi avançado por Orloff e Skocpol (1984) numa análise comparativa da

emergência do Estado do Bem-Estar nos Estados Unidos e na Inglaterra. O subdesenvolvimento relativo do Estado do
Bem-Estar no primeiro caso é explicado, principalmente, pela burocratização tardia do aparato estatal, que sucedeu
historicamente à institucionalização liberal sinalizada pela consolidação de um sistema partidário extremamente
competitivo. A patronagem e a utilização dos spoils of office pelo sistema político não puderam ser contrarrestadas
pela profissionalização da administração pública, como na Inglaterra. A política social foi, dessa forma, alvo de
resistências de uma coalizão de interesses que buscava evitar o uso político de recursos de patronagem, que são
fundamentalmente distributivos. Uma burocracia universalista, que foi o principal suporte de reformas no caso inglês,
inexistiu no caso americano. No Brasil, pode-se argumentar, a burocratização precoce implicou, malgrado os esforços
de reforma administrativa da Era Vargas, uma estrutura híbrida, que nunca perdeu totalmente seu caráter
patrimonialista.

 
Estas conclusões trazem implicações importantes para nossa análise da formação da política habitacional. Os

diversos estudos de caso sobre a formação de políticas públicas no Brasil confirmam o argumento de Santos de que a
burocracia estatal sempre esteve à frente das iniciativas de política. A autonomia da burocracia estatal na definição de
políticas sociais foi amplamente enfatizada no trabalho pioneiro de Malloy (1979). A especificidade do caso brasileiro
radica precisamente neste ponto. Cabe assinalar que o modo diferencial de constituição dos atores, na realidade, está
associado ao padrão mais amplo - corporativista - das relações estado/sociedade. Vale, neste ponto, discutir o problema
teórico da constituição de atores coletivos.

 
No paradigma da análise pluralista de grupos de interesse, é a solidariedade de preferências que leva,

espontaneamente, grupos sociais a organizarem formas de ação coletiva, tais como associações, partidos e sindicatos.
Em sua versão crítica, são negadas a naturalidade e a homogeneidade da agregação de preferências individuais; a
lógica da ação coletiva é perversa, por agregar diferencialmente as preferências individuais, segundo o grau mais ou
menos coletivo de interesse comum. Nos ‘aspectos’ coletivos da realidade social, que envolvem segmentos amplos da
sociedade, há menor incentivo à ação coletiva, já que os indivíduos podem auferir os benefícios dessa ação sem arcar
com seus custos (os free riders). Essa teoria tem sido criticada por pressupor interesses constituídos ex ante à interação
política (Przeworsky, 1989), por subsumir em uma só lógica (e não duas) o padrão de organização de atores coletivos
distintos, como aqueles associados ao capital e ao trabalho (Offe,1985), por pressupor atores racionais que buscam
maximizar seu bem-estar (Elster, 1983), e, finalmente, por não ser validada empiricamente. Não cabe aqui examinar
detalhadamente tais argumentos. O último deles - a não-validação empírica - é o que nos interessa mais de perto.

 
Schmitter (1979), entre outros autores, assinala que o modelo pluralista não corresponde mais à realidade das

sociedades capitalistas avançadas, que seriam mais corretamente referidas como neocorporativistas (configurando um
corporativismo societal, em oposição ao estatal, este presente em sociedades como a brasileira a partir da década de
30). Sem aprofundar aqui os traços fundamentais dessas sociedades, nem discutir suas lógicas peculiares de
constituição histórica, vale ressaltar que o padrão de interesses organizados e Estado, bem como os processos de
formação de políticas públicas, descritos por Schmitter, apresentam maior poder explicativo para o caso brasileiro até



meados da década de 1970. Neste sentido, no corporativismo enquanto sistema de representação de interesses - e aqui
se registram apenas os aspectos teóricos que interessam de perto a presente análise (Cawson, 1986) - é estranha a
existência de competição entre grupos de interesse. Ela é substituída por um mercado político oligopolizado, por causa
da concessão estatal de monopólios representacionais (ou, como no caso europeu, a atribuição de status público a
grupos de interesse) e das barreiras (institucionais e políticas) à entrada existentes. Ademais, o próprio número de
atores é limitado e hierarquizado. Na interação de grupos de interesse quando da formação de políticas, a centralidade
do Estado não constitui apenas um problema para a validação empírica da teoria pluralista desses grupos. E também
uma questão teórica. Mesmo nos marcos da crítica ao pluralismo, realizada por Olson, e nos seus desdobramentos que
se seguiram na análise de políticas públicas, o Estado enquanto organização ou instituição é o grande ausente, ora
reduzido a uma arena indeterminada de agregação de interesses, ora aos interesses dos indivíduos que o compõem
(para uma tipologia dos mesmos, ver Wilson, 1984). Como Skocpol (1985) assinala, o Estado enquanto organização
desenvolve interesses institucionais irredutíveis aos interesses de classe.

A não-política da casa popular a FCP e o BNH que nunca existiu
 
O processo de formação da FCP exemplifica uma iniciativa ambiciosa de política pública, que partiu da

burocracia executiva e foi vetada por uma coalizão de interesses afetados negativamente. Trata-se, prima fade,
portanto, de um contra-exemplo da autonomia do Estado (e, por extensão de setores do complexo organizacional de
seguro social brasileiro). A questão, no entanto, é mais complexa. O anteprojeto do Executivo, que conjugava a um só
temes n projeto político do recém-empossado presidente e interesses de setores burocráticos comprometidos com
refornas sociais (5), foi vetado por uma coalizão ad hoc e pouco articulada, que incluía interesses do macrocomplexo
da indústria da construção civil, de setores da tecnoburocracia da Previdência, de decisores econômicos (agentes do
Estado) e dos segurados (em particular, funcionários) dos IAPs. O conflito era, portanto, em larga medida, sobretudo
interburocrático, envolvendo o Executivo (a Presidência e seus assessores técnicos) e a burocracia atuarial. Assim,
pode-se concluir que naquela arena setorial o Estado estava internamente fragmentado e se havia enfraquecido em sua
capacidade de implementar decisões.

 
A falta de autonomia do Estado pode ser explicada pelas peculiaridades da transição política do Estado Novo

para a ordem política semicompetitiva que caracterizou o regime populista. O próprio fato do Executivo ter divulgado o
anteprojeto para “criticas e sugestões” é expressão dessa conjuntura. O intervencionismo estatal estava sob forte
crítica, que o associava ao autoritarismo. Grandes projetos de engenharia institucional, associados ao getulismo,
também haviam perdido legitimidade. Por outro lado, ao diminuir os custos da ação coletiva (pela ausência de
repressão à mobilização da oposição ao regime), a transição converteu questões distributivas (para estabelecer um
paralelo com Santos, 1988) em redistributivas, pois tornou mais visível a interdependência de custos e benefícios de
políticas (tal como antecipados pelos atores). O projeto final da FCP era uma forma de banalização da política social,
que assumia assim um caráter residual. Face à fragmentação de interesses, só um Executivo forte e autônomo poderia
constituir-se numa instância maior de resolução de conflitos. O projeto de uma superagência de habitação apresentava
uma clara linha continuidade com uma proposta anterior, formulada pela ditadura de Vargas. A nova instituição
apareceu então como um resíduo, uma idéia fora do lugar, que sucumbiu, na ausência de condições que a
viabilizariam: existência de um Executivo forte e autônomo e inexistência de atores capazes de oferecer resistência
ativa.

 
No entanto, o veto à FCP não foi um resultado inexorável de transformações históricas mais amplas. As escolhas

estratégicas dos membros da coalizão que resistiu à sua proposta pareciam se pautar pela seguinte lógica: num quadro
de incertezas, o status quo é preferível a um esforço de construção institucional que modifique as posições relativas,
incorporando interesses contrários (como assinalado a seguir, esta foi a escolha no caso do BNH). Assim, oportunidade
histórica e escolha’ estratégica se conjugam causalmente na produção de políticas.

 
O paralelo com a sorte do projeto do Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB) é ilustrativo. Este último

também foi descontinuado, malgrado ter sido legalmente instituído, e só se efetivou com a unificação da Previdência
em 1967. Este é um exemplo paradigmático de perda de capacidade de implementar decisões. Os obstáculos
estruturais e atores políticos que criaram obstáculos ao ISSB foram, em larga medida, os mesmos que resistiram à
FCP; os arquitetos do ISSB - a elite burocrática -, no entanto, se opuseram à FCP, que seria, segundo sua visão, um
desdobramento lógico dessa instituição. O mesmo quadro ocorreu com o projeto original da FCP, que se materializou



vinte anos depois, com a criação do FGTS e do BNH. A análise comparativa do processo de criação das duas agências
de habitação permite que se explore analiticamente o padrão de formação de políticas no Brasil.

 
O mecanismo corporativo de alocação dos produtos da política habitacional foi substituído por mecanismos

clientelísticos durante o populismo; depois, a partir de 1964, pelo mecanismo de mercado. O BNH foi viabilizado por
uma coalizão de interesses do macrocomplexo da construção civil e por políticos populistas conservadores. Esses
interesses se mobilizaram e se aglutinaram em duas organizações: o Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado da Guanabara e a facção carioca UDN, aglutinada em torno de Carlos Lacerda e Sandra Cavalcanti. A lei que
instituiu o BNH expressou, assim, um compromisso entre duas propostas, definidas operacionalmente antes mesmo do
golpe militar. (6) A tecnoburocracia tomou a iniciativa, incorporando seletivamente atores à arena decisória. A
representação corporativa foi mais formal do que substantiva: os atores foram incorporados mais como indivíduos do
que como ‘representantes de corporações’. O locus institucional dessas articulações foi o Ministério do Planejamento e
Coordenação Econômica, e a matriz da socialização política dos atores foram o IDES e a UDN. O macrocenário em
que esses atores interagiram se caracterizou pela exclusão ou supressão de atores fundamentais nas políticas sociais no
período populista: políticos reformistas do PTB, sindicatos e setores associados à estrutura organizacional do
Ministério do Trabalho.

 
A paralisia decisória resultante da fragmentação de interesses e coalizões durante a crise do populismo também

foi rompida pela autonomia gozada pelo Executivo militar. A coalizão passou a apresentar fissuras, com o
deslocamento dos políticos populistas, em escala nacional, fato sinalizado pelo rompimento de Carlos Lacerda com a
nova elite dirigente. Em conseqüência, a facção lacerdista perdeu o comando da nova agência, com a demissão de
Sandra Cavalcanti. O formato da política foi fortemente alterado, e as propostas do grupo lacerdista - o segmento
público do sistema, previsto em lei e centrado nas Cohabs, com forte visibilidade política - foram marginalizadas. O
segmento privado do sistema, também previsto em lei e articulado em torno dos agentes financeiros, foi finalmente
implementado. As resistências fundamentais foram superadas por vetos do Executivo (30 vetos) na área parlamentar e
por acomodação, no que se refere aos interesses associados às frações de classe do capital financeiro, notadamente as
financeiras e bancos comerciais, os quais foram gradativamente incorporados e se tornaram hegemônicas.

 
Algumas semelhanças entre os dois projetos são notáveis. Em primeiro lugar, ambas as agências foram propostas

em contextos de forte crise de habitação e intensas demandas a esse respeito por parte de setores das camadas médias.
Em segundo lugar, em ambos os casos se verificou uma forte continuidade na agenda dos novos governos, malgrado
as mudanças de regimes. No caso do BNH, a nova política habitacional chegou a ser anunciada oficialmente como a
reforma urbana do governo revolucionário, tornando patente sua estreita vinculação com as medidas institucionais e
legais anunciadas ou parcialmente implementadas (Superintendência de Reforma Urbana) pelo governos anteriores.
Este fato é consistente coma análise de Heclo (1974), para quem o processo de formação, de políticas sociais encerra
forte conteúdo de aprendizado institucional, num processo incremental que transcende os fatores de ordem econômica
e política, freqüentemente identificados, no plano analítico, como variáveis independentes.

 
Em terceiro lugar, os atores fundamentais - com exceção dos políticos - foram os mesmos. Apesar disso, pode-se

identificar notável diferença no papel dos interesses organizados da indústria da construção - leia-se, Sindicato da
Indústria da Construção do Rio de Janeiro (GB) - que assumiu comportamento de veto, no primeiro caso, e de
participação ativa na viabilização da política, no segundo. Isso se explica pelas diferenças substantivas na situação do
mercado imobiliário, que balizava as expectativas dos atores: de franca euforia e boom no primeiro caso, de depressão
e crise no segundo. No caso da FCP, as políticas propostas se tomaram um jogo de soma zero para os interesses da
construção, enquanto no caso da criação do BNH tais interesses foram incorporados numa solução de compromisso -
instável, como assinalamos - com os interesses favoráveis aos programas populares, defendidos por políticos udenistas
em um contexto de exclusão de grupos sociais organizados.

 
Essas diferenças apontam para a necessidade de analisar empiricamente os atores e suas estratégias em

momentos específicos - algo que é subsumido em análise que deduzem os interesses dos atores a partir de categorias
gerais, como regime político ou natureza da intervenção do Estado. O esforço analítico empreendido aqui também
conclui que análises neopluralistas do processo de formação de políticas e padrões de relacionamento entre Estado e
interesses organizados - como a consagrada análise de Wilson -, e que exploram o comportamento de atores, padecem
de insuficiências conceituais, entre outras razões, por desconsiderarem o Estado enquanto organização ou ator. Nesta



perspectiva, a questão metodológica central para a análise do processo de formação de políticas é a de introduzir os
atores para além de uma elaboração discursiva que não contemple estratégias teóricas para a análise de sua interação.

Recebido para publicação em setembro de 1990.

Notas
 
1 - O primeiro núcleo de casas foi anunciado em Santos (SP), em plena crise, simultaneamente à intervenção do Ministério do Trabalho no
Sindicato dos Estivadores, que comandara o bloqueio de um navio espanhol, em protesto contra a ditadura de Franco (Correio da Manhã, 5 de
maio de 1946). O projeto de um conjunto de casas em Recife foi autorizado ainda em 1946, porque, segundo um dos conselheiros, de outra forma
“ensejaríamos a proliferação de ‘idéias exóticas’ que avassalam as sociedades necessitadas, de que Recife é, talvez, o centro mais ameaçador na
nossa terra” (Fundação da Casa Popular, 1946, 76º sessão). Era uma referência à forte penetração do PCB em Recife, expressa no surpreendente
desempenho eleitoral do partido.
 
2 - Este documento, intitulado Fundação da Casa Popular. Pronunciamento das classes trabalhadoras de São Paulo acerca do anteprojeto de sua
criação, era subscrito por cinco Federações, dois sindicatos e uma associação de empregados, a saber: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado de
São Paulo, Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo, Sindicato dos Vendedores Viajantes
do Comércio do Estado de São Paulo, Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Associação dos Empregados do Comércio
no Estado de São Paulo.
 
3 - É o caso de João Carlos Vital, Hélio Beltrão, Rômulo Almeida; Ewaldo Correia Lima e Heitor Lima Rocha. Os três últimos chegaram a
trabalhar na Fundação, sendo os autores do texto da Fundação Casa Popular (1947). Ver Rômulo Almeida, entrevista, e Malloy, 1979.
 
4 - Entrevista com Rubens Porto, assessor do Conselho Nacional do Trabalho para a política de investimento das reservas durante o Estado Novo.
 
5 -Os setores reformistas justificavam a intervenção do Estado no campo habitacional como um mecanismo de incorporação social e de difusão da
propriedade (Sá, 1939), mas impunham limites a essa intervenção. Este argumento era radicalizado na proposição corporativista que conferia ao
Estado Nacional papel compreensivo de amparo aos trabalhadores, encontrada em grande parte da literatura apologética do Estado Novo. Em
contraste, a elite atuarial usava o argumento social-democrata da existência de ‘falhas de mercado’ e enfatizava a necessidade do equilíbrio
financeiro das instituições (Cantanhede, 1942).Uma posição intermediária era advogada por Cardoso de Oliveira (1943).

 
6 - A interpretação, aqui -sumida, foi detalhada em Melo (1987, especialmente pp. 324-385). Ela diverge substancialmente das análises existentes,
nas quais o BNH é visto como expressão de um projeto político e uma racionalidade empresarial do recém-inaugurado regime militar, a partir de
um plano concebido individualmente por Sandra Cavalcanti. A expressão mais consistente e refinada deste tipo de análise é Andrade Azevedo
(1982). Segundo Melo (1987), o único papel desempenhado pelos militares foi na aposição de vetos.
 

 
Bibliografia
 
ALMEIDA, Rômulo. (1946), “Primeiras observações sobre o anteprojeto da Fundação da Casa popular”. O Observador Econômico e Financeiro

126, julho, pp. 111-139.
 
ANDRADE, Luís Aureliano G. de. (1982), Habitação e poder. Da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional da Habitação. Rio de Janeiro,

Zahar Editores.
 
BULHES, Otávio G. de. (1950), À margem de um relatório. Rio de Janeiro, Edições Financeiras.
 
CATANHEDE, Plínio. (1942), “O problema da habitação sob o aspecto econômico-financeiro”. Revista de Organização Científica, junho, pp. 13-

16.
 
CARDOSO DE OLIVEIRA, M. V (1943), “As casas operárias”.Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. n° 119, pp. 205-211.
 
_________________________. (1946), “Casa popular”. O Observador Econômico e Financeiro 128, setembro, pp. 137-139.
 
CAWSON, Alan. (1986), Corporatism and political theory. Oxford, Basil Blackwell.
 
CONNIFF, Michael. (1981), Urban politics in Brazil. The rise of populism 1925-45. University of Pittsburgh Press.
 
DUTRA, Eurico G. (1949), Mensagem ao Congresso Nacional. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.



 
ELSTER, Jon. (1983), Explaining technical change. Cambridge, Cambridge University Press.
 
Fundação da Casa Popular. (1947), O problema da habitação popular no Brasil. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
 
____________________. (1946-1964), Anais do Conselho Central. Manuscrito, oito volumes. 
 
Fundação da Casa Popular: pronunciamento das classes trabalhadoras de São Paulo acerca do anteprojeto de sua criação. O Estado de São

Paulo, 28 de abril de 1946, p. 8.
 
HECLO, Hugh. (1974), Modern social politics in Britain and Sweden. New Haven, Yale University Press.
 
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. (1951), O seguro social e a indústria brasileira. Rio de Janeiro, IAPI.
 
KORPI, Walter. (1985), “Power resources approach vs action and conflict: on causal and intentional explanations in the study of power”.

Sociological Theory 3, pp. 31-45.
 
___________. (1989), “Power, politics and state autonomy in the development of social citizenship”. American Sociological Review vol. 54, junho,

n° 3, pp. 309-328.
 
O Observador Econômico e Financeiro nº 128, pp. 7-9. (1946), “Leis do Inquilinato e crise da habitação”.
 
MALLOY, James. (1979), The politics of social security in Brazil. Universidade de Pittsburgh.
 
MADEIRA, João Lyra. (1948), “Aplicação dos fundos nos institutos e caixas”. Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 166, pp.

166-177.
 
MELLO, Marcus André B.C. de. (1987), The state, the housing question and public policy formation in Brazil. Tese de doutorado apresentada à

Universidade de Sussex.
 
OFFE, Claus. (1985), “Two logics of collective action”, in C. Offe Disorganized capitalism. The MIT Press, pp. 170-221. Tradução brasileira,

Capitalismo desorganizado, São Paulo, Brasiliense, 1989.
 
OLSON, Mancur. (1965), The logic of collective action. Cambridge, Harvard University Press.
 
ORLOFF, Ann S. e SKOCPOL, Theda. (1984), “Why not equal protection? Explaining the politics of public social spending in Britain 1900-1911,

and the United States 1880s-1920”. American Sociological Review vol. 49,
        n° 6 pp. 726-750.
 
PORTO, Rubens. (1983), O problema das casas operárias e os institutos e caixas de pensões. Rio de Janeiro.
 
PORTO, Hannibal. (1938), “Habitações populares”. Primeira semana de ação social do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typografia Jornal do

Commercio, pp. 165-177.
 
PRZEWORSKI, Adam. (1989), The state and the economy under capitalism. Manuscrito, Universidade de Chicago.
 
SKOCPOL, Theda. (1985), “Bringing the state back in: strategies of analysis in current research”, in P Evans, D. Rueschmeyer e T. Skocpol,

Bringing the state back in. Cambridge, Cambridge University Press.
 
SÁ, Paulo. (1939), A vivenda popular no Brasil. Texto apresentado no Primeiro Congresso Pan-Americano da Vivenda Popular. Buenos Aires, 2-7

de outubro.
 
________. (1946), “Casa, salário, participação nos lucros”. Serviço Social, dezembro, pp. 134-152.
 
SANTOS, Wanderley G. (1979), Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Editora Campus.
 
__________________. (1988), “Gênese e apocalipse. Elementos para uma teoria da crise institucional latino-americana”. Novos Estudos Cebrap

20, pp. 110-118.
 
SCHMITTER, Phillipe. (1979), “Still the century of corporatism?”, in P Schmitter e G. Lehmbruch, Trends towards corporatist intermediation.



Beverly Hills, Sage.
 
SIMONSEN, Roberto. (1942), “Conferência inaugural na I Jornada de Habitação Econômica”. Revista do Arquivo Municipal vol 7, n° 87, março-

abril, pp. 13-28.
 
WILSON, J. Q. (1984), “The origins of regulation”, in H. Ball, Federal administrative agencies. Essay on power and politics. Nova Jersey,

Prentice Hall, pp. 124-144.
 

 
 
 
 


	www.anpocs.org.br
	INTERESSES, ATORES E AÇÃO ESTRATÉGICA NA FORMAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS:


