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RESUMO 

 

Esta dissertação trata da política habitacional do Estado de São Paulo e a participação dos 

Estados Unidos nesse processo. O recorte temporal utilizado é a década de 1970, momento 

em que a Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP), um órgão habitacional do Governo 

paulista, construiu conjuntos habitacionais no Estado, e participou de um convênio com o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) que por sua vez, estava trabalhando com o 

Departamento de Estado norte-americano na qualidade de materiais de construção destinados 

à habitação. No mesmo período, a International Basic Economy Corporation (IBEC), uma 

empresa presidida por Rodman Clark Rockefeller, empreendeu seu primeiro conjunto 

habitacional em uma área da cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista. 

Investigamos então, como foi estabelecida tal política dos dois órgãos, como eles foram 

organizados, como atuam no território e seus pontos de encontro. Discute-se então as ações 

habitacionais dos dois órgãos – CECAP e IBEC – que se dizem destinadas para uma classe 

trabalhadora, mas que contribuem para um mercado imobiliário da classe média paulista, 

durante a ditadura civil-militar. Deste modo, traçamos uma trajetória da política habitacional 

paulista que, a partir das ações da CECAP e da IBEC, podem ser compreendida pela 

perspectiva transnacional. 

 

Palavras-chave: História da Habitação. Relações Brasil – Estados Unidos. Política 

Habitacional no Estado de São Paulo 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This master’s thesis deals with the São Paulo State housing policy and the participation of the 

United States in this process. We established the 1970s as the main time period of this case 

study, when the Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP), a housing agency of the São 

Paulo Government, built housing complexes all over the state and participated in an 

agreement with the Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) which was working on building 

materials standards for housing with the US State Department. In the same period, the 

International Basic Economy Corporation (IBEC), a company headed by Rodman Clark 

Rockefeller, undertook its first housing project in an area of the São José dos Campos city, in 

the Paraíba Paulista Valley. We investigate how was established such a policy of these two 

agencies, how they were organized, how they act in the territory and their connections. This 

thesis discusses the housing actions of these two agencies - CECAP and IBEC – and that both 

were intended for the working class but contribute to the real estate market of the São Paulo’s 

middle class, during the civil-military dictatorship. In this way, we study the trajectory of the 

São Paulo housing policy that can be understood by the transnational perspective. 

 

Keywords: Housing History. US – Brazil Relations. São Paulo State Housing Policy 
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INTRODUÇÃO 

 

 O anúncio parecia ser simples e possuía uma frase de impacto - compre o seu lote antes 

que um Rockefeller o faça -, mas a pequena publicidade, criada para vender alguns terrenos 

em uma área da cidade de Manaus, no Amazonas, causou um certo desconforto em um dos 

escritórios do Rockefeller Center, em Nova York. Coube então, ao gerente de área do Brasil, 

no início da década de 1970, o sr. Fulton Boyd enviar uma carta ao presidente da 

International Basic Economy Corporation (IBEC), Rodman Rockefeller, explicando que se 

tratava apenas de uma pequena brincadeira sobre venda de terrenos para construção, sem 

relação com as atividades da família Rockefeller ou da empresa que presidiam.1 

 Mas, de certo modo, a publicidade possuía certa conexão com as atividades da família. 

Rodman havia acabado de visitar o país com uma comitiva de políticos que esperavam que o 

primogênito de Nelson Rockefeller – o responsável por coordenar as relações entre os Estados 

Unidos e os países da América Latina durante a II Guerra Mundial -, estivesse interessado em 

investir nos Estados do norte, nordeste e centro-oeste do país, mas no ano anterior, 1971, 

Rodman já havia fechado um acordo com o prefeito da cidade de São José dos Campos, no 

Vale do Paraíba paulista, para a construção de um conjunto habitacional destinado aos 

operários da região. 

 O conjunto empreendido pela IBEC de Rockefeller foi construído no mesmo período 

em que o Governo do Estado de São Paulo finalizava a construção do Conjunto Habitacional 

Zezinho Magalhães Prado (1972), na cidade de Guarulhos. Este conjunto, especificamente, 

simbolizava uma nova etapa de atuação da Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP), 

principal órgão do Governo Paulista destinado à construção de moradias para os 

trabalhadores. 

 A CECAP, apesar de criada em 1949, começou a funcionar, de fato, apenas na década 

de 1960, com a construção de alguns pequenos conjuntos habitacionais. No final de 1967, a 

autarquia começava a estruturar uma nova fase de sua atuação – com organização de critérios 

e a construção do conjunto habitacional pelo o qual ela seria conhecida. O conjunto de 

 

 

1 Rockefeller Public Affairs Folder, IBEC 85, Rockefeller Archive Center. 
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Guarulhos, citado anteriormente, foi amplamente divulgado por suas características 

arquitetônicas ligadas à Escola Paulista e por ser a primeira grande obra de habitação social 

do arquiteto João Batista Vilanova Artigas (1915 – 1985).2 Além da divulgação do projeto, 

que se diferenciava da produção nacional de habitação, o conjunto amealhou uma série de 

estudos sobre suas características técnicas e a sua importância na trajetória profissional de 

Artigas,3 sendo que poucos estudos o tratam por outras perspectivas.4  

 A inquietação de entender como se deu a trajetória de construção deste conjunto, em 

especial, e de outros conjuntos habitacionais modernos projetados por Artigas para CECAP, 

foi o objetivo principal de duas iniciações científicas realizadas entre os anos de 2012 e 2013.5 

 

 

2 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil (1900-1990). São Paulo: EDUSP, 1997. p. 145 

3
 Podemos dividir então, as análises da CECAP e seus conjuntos em: trabalhos que analisam o Conjunto 

Habitacional Zezinho Magalhães Prado, ver: CERÁVOLO, Fabiana. A pré-fabricação em concreto armado 

aplicada a conjuntos habitacionais no Brasil: o caso do “Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado”. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2007; ISAAC, Solimar Mendes. Parque CECAP Guarulhos: transformação urbana. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2007; os que analisam a CECAP o conjunto de Guarulhos a partir da produção de 

Vilanova Artigas, ver: BUZZAR, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: elementos para compreensão 

de um caminho da arquitetura brasileira (1938 – 1967). São Paulo: Editora Unesp/Senac, 2014; CUNHA, 

Gabriel Rodrigues. Uma análise a produção de Vilanova Artigas entre os anos de 1967 a 1976. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2009; e por títulos que analisam arquitetura, técnica e habitação, inserindo o conjunto de Guarulhos em 

um panorama amplo, ver: BONDUKI, Nabil George. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política 

pública no Brasil. São Paulo: Editora UNESP, 2014. Vol. 1; CAMARGO, Mônica Junqueira de. Poéticas da 

razão e construção: conversa de paulista. Tese (Livre Docência) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009; DENIZO, Valentina. Os produtos da política estadual de 

habitação na Região Metropolitana de São Paulo: elementos para análise de uma política metropolitana de 

habitação. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2007; KOURY, Ana Paula. Arquitetura Construtiva: proposições para a produção material da arquitetura 

contemporânea no Brasil. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005; SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil (1900-1990). 

São Paulo: EDUSP, 1997. 

4
 A obra “CECAP Guarulhos: histórias, identidades e memórias”, organizado pelo historiador Tiago Cavalcante 

Guerra, analisa o conjunto habitacional a partir das memórias de seus primeiros moradores, sendo um estudo 

importante para compreender a trajetória de construção do conjunto, a partir dos relatos de história oral. Ver: 

GUERRA, Tiago Cavalcante (org.). CECAP Guarulhos: Histórias, identidades e memórias. São Paulo: 

Scortecci, 2010. Por sua vez, o doutorado de Guilherme Petrella, analisa questões da forma social e da 

experiência de viver em conjunto, sendo que um de seus capítulos é dedicado ao conjunto de Guarulhos, ver: 

PETRELLA, Guilherme. Das fronteiras do Conjunto ao conjunto das fronteiras: experiências comparadas de 

conjuntos habitacionais na Região Metropolitana de São Paulo. São Paulo: Editora Annablume, 2012. 

5 As iniciações científicas “Dimensões do Morar Moderno em Guarulhos: a trajetória do Conjunto Habitacional 

Zezinho Magalhães Prado, CECAP (1967 – 1972)” e “As diversas faces de uma autarquia: a trajetória da Caixa 

Estadual de Casas para o Povo (1949 – 1976)”, foram financiadas pelo Conselho de Desenvolvimento Científico 
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À medida em que adentrávamos a produção habitacional da CECAP, foi possível observar 

que a autarquia, posteriormente companhia mista a partir de 1975,6 era mais do que apenas o 

conjunto de Guarulhos. Os questionamentos sobre como se deu e o que foi esta produção 

habitacional da CECAP, para além do conjunto de Guarulhos, marcada principalmente pela 

ação no interior do Estado de São Paulo, resultaram em uma terceira iniciação científica7 e 

uma monografia intitulada “Modernismo Autárquico: A Caixa Estadual de Casas para o Povo 

(CECAP) e a formulação de uma política habitacional para o Estado de São Paulo (1949 – 

1975)”, realizadas ao longo do ano de 2015. O estudo monográfico, em especial, atentou-se a 

entender como a autarquia havia se estruturado politicamente e qual tinha sido a produção 

habitacional de alguns de seus conjuntos modernos. No entanto, no final da escrita, indícios 

de que a política habitacional do Estado de São Paulo teve a participação de órgãos e 

empresas dos Estados Unidos ficaram mais aparentes, dando subsídios para a elaboração do 

projeto desta dissertação.8 

 Em 1975, o Governo do Estado elaborou o Plano Estadual de Habitação como parte da 

política de interiorização do desenvolvimento do Estado. Deste plano adveio o levantamento 

técnico “Política Habitacional do Estado de São Paulo”, em que foi constatado que o Estado 

de São Paulo possuía um déficit habitacional de 400 mil unidades habitacionais, as quais 

deveriam ser construídas pelos órgãos de habitação social, a CECAP representando os 

interesses do Governo do Estado, as Companhias Metropolitanas de Habitação (COHAB) e o 

Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP) pelos municípios. 

Segundo o próprio levantamento, a CECAP estava encarregada de oferecer a maior parte das 

unidades habitacionais com uma distribuição que fosse equilibrada, reduzindo a demanda por 

moradias. 

 

 

e Tecnológico (CNPq), realizadas durante a graduação em História na Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP -, e orientadas pelo Prof. Dr. Fernando Atique. 

6A alteração da forma administrativa da CECAP não altera o acrônimo, porém seu nome passou a ser 

Companhia Estadual de Casas Populares. 

7 A iniciação científica “A Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP – e o interior paulista: a atuação de 

uma autarquia governamental na construção de conjuntos habitacionais”, foi fomentada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) entre 2014 e 2015, e orientada pelo Prof. Dr. Fernando 

Atique. 

8A FAPESP apoiou a realização desta dissertação, por meio de Bolsa MS, entre abril de 2016 e setembro de 

2018, a quem agradecemos o suporte. 



22 

 

 O plano elaborado envolveu a participação de alguns dos principais órgãos do Estado, 

para além da própria CECAP, como as Secretarias de Economia e Planejamento; Negócios do 

Interior;  Cultura, Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Negócios Metropolitanos; o 

Conselho Estadual de Tecnologia (CET); a Empresa Metropolitana de Planejamento da 

Grande São Paulo (EMPLASA) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Este último 

órgão foi importante para estabelecer um acordo com o National Bureau of Standards – hoje 

conhecido como National Institute of Standards and Technology – a principal agência federal 

dos Estados Unidos para desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnologia. Uma das 

primeiras visitas do bureau foi justamente para conhecer o conjunto de Guarulhos, que seria o 

exemplo de um bom projeto habitacional. 

 Estas participações dos Estados Unidos no momento em que a política habitacional do 

Estado de São Paulo começou a operar de forma mais consistente formou a base da nossa 

investigação. De modo geral, esta dissertação procura investigar a produção habitacional no 

Estado de São Paulo durante a década de 1970, levando em conta as formas associativas da 

desta política com os interesses norte-americanos. Sendo assim, pesquisamos a ação da Caixa 

Estadual de Casas para o Povo (CECAP) ofertada pelo Governo do Estado de São Paulo e a 

International Basic Economy Corportation (IBEC) uma empresa da família Rockefeller, que 

promoveu a construção de um conjunto da região do Vale do Paraíba Paulista. O marco 

temporal de análise – a década de 1970 – foi definido não apenas pela atuação das empresas 

no solo paulista, mas também pelo fato de que na década de 1980 ambas foram desativadas – 

a IBEC diminuiu seus negócios a partir de 1977 até a mudança de suas atividades em 1980, e 

a CECAP, por sua vez, foi fechada em 1980 pelo governador Paulo Maluf para dar lugar à 

Companhia de Desenvolvimento de São Paulo (CODESPAULO) criada pelo mesmo 

governador, um ano depois. 

 Nosso ponto então, é compreender estas conexões transnacionais, por muitas vezes 

ocultas, na história da habitação paulista. Para isto, foi necessário investigar as duas empresas 

e como elas atuaram no Estado, sendo que no caso da IBEC foi preciso compreender as bases 

de sua criação desde as primeiras atuações da filantropia da família Rockefeller no Brasil. A 

partir destas investigações, o desejo foi compreender a dinâmica, os interesses políticos e a 

produção da CECAP e da IBEC no Estado de São Paulo em perspectiva histórica. 
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O TRANSNACIONAL NA HISTÓRIA DA HABITAÇÃO 

 

A história da habitação no Brasil ganhou importantes contribuições desde que Gabriel 

Bolaffi publicou uma análise sobre política habitacional do Banco Nacional de Habitação 

(BNH) no artigo “Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema”, em 1979. 

Desde então, os estudos sobre a história da habitação9 no Brasil tem crescido 

continuamente, com contribuições das áreas de conhecimento, como a Arquitetura e 

Urbanismo, Sociologia e História. Hoje, já é possível compreender os diferentes momentos e 

significados da habitação no período entre os séculos XIX e XX, as ações habitacionais 

durante o Estado Novo, o estudo de ações durante e pós o período da ditadura civil-militar, 

bem como a revisão de alguns estudos, dando espaço para compreensão de políticas 

municipais e órgãos estaduais sobre o tema nestes diversos períodos.10 

 

 

9 Faz se necessário pontuar a uma definição para o termo “habitação social”, que pode ser compreendido como 

um programa de ação para construção de moradias pelo poder público, seja ele federal, estadual ou municipal.  

10 Deste modo, apontamos algumas obras que podem servir como balizas para uma análise da escrita sobre 

habitação no Brasil. Sobre habitação entre os séculos XIX e XX: CARPINTERO, Marisa. A construção de um 

sonho: os engenheiros-arquitetos e a formulação da política habitacional no Brasil, São Paulo, 1917/1940. 

Campinas: Editora Unicamp, 1997; CORREIA, Telma de Barros. A Construção do Habitat Moderno no Brasil – 

1870 – 1950. São Paulo: RiMa/FAPESP, 2004; VAZ, Lilian Fessler. Modernidade e moradia: habitação coletiva 

no Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002; sobre habitação a partir das ações do 

Estado Novo, ver: ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce Cristina. Entre o progresso técnico e a ordem política: 

arquitetura e urbanismo na ação habitacional do IAPI. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2011; BONDUKI, Nabil. 

Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. São 

Paulo: Estação Liberdade, 2004; BRUNA, Paulo. Os Primeiros Arquitetos Modernos: habitação social no Brasil, 

1930-1950. São Paulo: EDUSP, 2010; GITAHY, Maria Lucia Caira; PEREIRA, Paulo Cesar Xavier. (org.). O 

Complexo Industrial da Construção e a Habitação Econômica Moderna, 1930-1964. São Carlos: RiMa Editora, 

2002; NASCIMENTO, Flávia Brito do. Entre a Estética e o Hábito: O Departamento de Habitação Popular (Rio 

de Janeiro, 1946 – 1960). Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 2007. Sobre habitação durante o período da ditadura brasileira, ver: MARICATO, Erminia. 

Política Habitacional no Regime Militar: do milagre brasileiro à crise econômica. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 

1987; CORDEIRO, Simone Lucena. Cidade Tiradentes e Cohab: moradia popular na periferia de São Paulo – 

projetos e trajetórias, 1960 – 1970. São Paulo: Alameda, 2013. Sobre novas perspectivas de análises de algumas 

políticas habitacionais, ver: BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. São Paulo: Editora UNESP, 2014; BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Os pioneiros da habitação 

social: onze propostas de morar para o Brasil moderno. São Paulo: Editora UNESP, 2014; KOURY, Ana Paula. 

Decifra-me ou devoro-te: O enigma da política habitacional e urbana e o sistema BNH. In: Luis Octavio de Faria 

e Silva; Ruben Otero. (org.). Habitação e Cidade. 1ed.São Paulo: Escola da Cidade, v. 5, p. 67-75, 2014; 

KOURY, Ana Paula. Construção social e tecnologias civis (1964 -1986): contribuição para um debate sobre 

política habitacional no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v. 15, p. 167-182, 

2013. 
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 No entanto, por mais que o campo esteja consolidado, há um gap nas investigações sobre 

o tema, principalmente sobre os diversos órgãos regionais que proliferaram durante a década 

de 1950, como apontado por Nabil Bonduki.11 Para além desta categoria, assinalamos aqui 

outra – a falta de estudos que relacionem outros países com as questões de forma, técnica ou 

política habitacional. Apenas a América Latina, segundo Jeffrey Cody, foi o local que mais 

recebeu investimentos em habitação dos Estados Unidos.12 

Um exemplo de uma publicação que auxiliou a compreender a habitação para além das 

fronteiras das nações – na área dos estudos urbanos - foi a coletânea de textos organizada por 

Carlos Sambricio, publicada em 2012. No livro chamado Ciudad y vivenda em América 

Latina, 1930 – 196013, são analisadas as políticas habitacionais de sete países da América 

Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México e Venezuela. Para cada caso, há um 

texto apresentando aspectos da história do urbanismo da capital de cada um dos países 

estudados. O livro constitui-se em uma rica fonte para compreender políticas habitacionais de 

modo comparado. 

No entanto, como apontado pela historiadora Maria Ligia Coelho Prado, utilizar a 

História Comparada como um meio de análise histórica se torna cada vez mais um desafio – 

em certa medida, olhar para os diversos países do continente e observar situações sincrônicas 

semelhantes pode ser um bom exercício para o historiador, mas também pode levar a 

generalizações, classificações e justaposições de modelos mais consolidados na análise.14 

A História Transnacional por sua vez, se mostra como um caminho mais apropriado para 

compreender os fluxos relacionais entre agentes e/ou instituições, extravasando as fronteiras 

das histórias nacionais. Como apontado por Barbara Weinstein: 

Diferente da história internacional, que incide sobre a interação entre as nações, 

a história transnacional enfatiza questões para as quais o país não é a principal 

arena de interação ou conflito. A história transnacional também tem iluminado 

os problemas da história comparativa, com sua tendência a comparar dois casos 

nacionais estáveis separadamente e ignorar a circulação e a interação. No 

 

 

11BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: 

Editora UNESP, vol. 1, 2014. p. 13 

12 CODY, Jeffrey W. Exporting American Architecture 1870 – 2000. New York: Routledge, 2003. p. 144 

13 SAMBRICIO, Carlos (org). Ciudad y vivenda em América Latina, 1930 – 1960. Madrid: Lampreave, 2012 

14 PRADO, Maria Ligia Coelho Prado. Repensando a história comparada da América Latina. In: Revista de 

História, 153, Dossiê “História das Américas, 2005. 
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entanto, a intenção da história transnacional não é apagar a história nacional, 

mas complicá-la.15 

 

 Deste modo, a historiadora nos aponta que a história transnacional se coloca como uma 

saída mais interessante de abordagem do que a História Internacional ou a História 

Comparada. Nesta linha de pensamento, Fernando Atique, por sua vez, aponta que a História 

Transnacional pode ser uma boa alternativa para o campo da História Urbana, que precisa 

lidar cada vez mais com a circulação de saberes, pessoas, técnicas e discursos, evitando 

generalizações, como pensar as noções de um “imperialismo cultural”, por exemplo.16 Como 

sugerido por Nancy Kwak e Strauz: 

as cidades serviram por muito tempo como espaços transnacionais críticos, 

funcionando como pontos-chave de articulação entre e por meio de diferentes 

povos, economias e culturas. Historiadores reconhecem processos transnacionais 

como altamente contingentes e plurais, com múltiplas variantes moldadas por 

seus criadores no tempo e espaço.17 

 

 Assim, estudos sobre a história da habitação tendem ser mais impactantes quando 

buscam atentar-se a uma abordagem transnacional, dado que as cidades por si, também 

podem ser lidas como espaços transnacionais. No entanto, a potencialidade de uma 

abordagem transnacional para o tema da habitação não implica dizer que seja um campo 

consolidado dentro da academia brasileira. Ainda são poucos os estudos que relacionam as 

questões habitacionais com o intercâmbio de outros países ou que possuam como objetivo 

este direcionamento.18 

 

 

15 WEINSTEIN, Barbara. Pensando a história fora da nação: a historiografia da América Latina e o viés 

transnacional. In: Revistva Eletrônica da ANPHLAC, n. 14, 2013. p. 10 

16 ATIQUE, Fernando. Engenharias de um não-engenheiro: Conrado Jacob de Niemeyer e o Clube de 

Engenharia do Rio de Janeiro em perspectiva transnacional (1880 – 1919). 2017. Texto no prelo. 

17
[No original] “cities have long served as critical transnational spaces, functioning as key points of articulation 

between and among different peoples, economies and cultures. Historians recognize transnational processes as 

highly contingent and plural, with multiple variants shaped by their creators time and place”. In: SANDOVAL-

STRAUZ, A. K; KWAK, Nancy. Making Cities global: the transnational turn in urban history. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2018. p. 12 

18
 Como exemplo, podemos citar: o trabalho de Nabil Bonduki, aponta brevemente para as ações da Aliança 

para o Progresso na habitação social. Ver: Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no 

Brasil. São Paulo: Editora UNESP, vol. 1, 2014; Nilce Aravecchia-Botas, por sua vez, aponta algumas relações 

entre os engenheiros e arquitetos do IAPI com questões internacionais, por meio da participação de congressos e 
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O campo de estudo da História da América Latina, como apontado por Weinstein, 

desempenhou um papel importante para uma nova abordagem da transnacional.19 Deste 

modo, os latin-americanists dos Estados Unidos por sua vez, apresentam estudos alguns 

estudos mais direcionados sobre as questões transnacionais na habitação. Dois bons exemplos 

são os trabalhos de Andrea Renner, em que a autora analisa as ações habitacionais dos 

Estados Unidos – entre ações oficiais executadas pelo Departamento de Estado norte-

americano e da iniciativa privada para os casos no Caribe, Guatemala e Peru, considerando 

que tais ações introduziram novas técnicas de construção e materiais, além de estimular a 

propriedade privada,20 e o doutorado de Leandro Benmergui, que por sua vez, elabora uma 

análise mais profunda das questões transnacionais da habitação, e o papel de tal política 

habitacional a partir dos casos do Rio de Janeiro, no Brasil, e de Buenos Aires, na Argentina. 

O estudo de Benmergui parte das propostas e de uma discussão sobre o debate habitacional 

em perspectiva histórica, para relacionar como se deu tal política durante o período da Guerra 

Fria.21 

 Portanto, esta dissertação pretende então contribuir com uma produção que vem 

crescendo aos poucos, aumentando o leque de possibilidades de compreender a habitação 

 

 

reuniões, e pelo acesso a periódicos. Ver: ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce Cristina. Entre o progresso técnico e 

a ordem política: arquitetura e urbanismo na ação habitacional do IAPI. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2011; Fernando 

Atique, em um artigo, trata sobre os debates sobre habitação nos Congressos Pan-americanos de Arquitetos, 

abrindo perspectivas para uma análise da questão habitacional além da fronteira nacional, ver: ATIQUE, 

Fernando. O Debate sobre Habitação nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos: 1920-1940. In: XI 

Encontro Nacional da ANPUR, 2005, Salvador. Anais do XIENA - Perspectivas para o Território, 2005; em sua 

tese de doutorado, Atique explora as relações entre Brasil e Estados Unidos, analisando o intercâmbio de 

estudantes e -profissionais de arquitetura, bem como a disseminação do estilo missões como resultado do pan-

americanismo. Ver: ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: arquitetura, cidade e cultura nas 

relações Brasil – Estados Unidos, 1876 – 1945. São Paulo: Pontes Editora, 2010. É possível citar também, apesar 

de não estar relacionado diretamente com a temática da habitação, o trabalho de Larrisa R. Corrêa, que 

desenvolve uma análise das políticas sindicais entre o Brasil e os Estados Unidos por meio de uma análise 

transnacional, verificando uma série de intercâmbios de sindicalistas norte-americanos e brasileiros, a partir da 

criação do Instituto Americano para o Sindicalismo Livre, ver: CORRÊA, Larissa Rosa. Disseram que voltei 

americanizado:  relações sindicais Brasil – Estados Unidosna ditadura militar. Campinas: Editora UNICAMP, 

2017. 

19 WEINSTEIN, Barbara. Pensando a história fora da nação: a historiografia da América Latina e o viés 

transnacional. In: Revistva Eletrônica da ANPHLAC, n. 14, 2013. p. 10 

20 RENNER, Andrea. Housing Diplomacy: US Housing Aid to Latin America, 1949 – 1973. Tese (Doutorado 

em História da Arte) – School of Arts and Sciences, Columbia University. New York, 2011. 

21 BENMERGUI, Leandro Daniel. Housing Development: Housing policy, slums, and squatter settlements in Rio 

de Janeiro, Brazil and Buenos Aires, Argentina, 1948 – 1973. Tese – Department of History, University of 

Maryland, 2012. 
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brasileira. A partir da experiência da CECAP no estabelecimento de uma política habitacional 

para o Estado de São Paulo, e os trabalhos da IBEC na cidade de São Paulo e no interior do 

Estado, pretendemos não apenas tratar meramente de aspectos políticos entre o que os Estados 

Unidos empreendiam em solo paulista, mas nosso objetivo parte da premissa de compreender 

quem são as pessoas que lidavam com tais ações e projetos habitacionais, quais instituições 

faziam parte deste projeto e como São Paulo recebeu tais propostas e intervenções que se 

adequam a uma perspectiva transnacional. 

 

FONTES E METODOLOGIA 

 

 As fontes utilizadas nesta dissertação foram diversas – desde documentos oficiais até 

relatos em jornais dos conjuntos habitacionais, bem como os locais onde foram pesquisados 

tais documentos. 

 Sobre a International Basic Economy Corporation (IBEC) e a família Rockefeller, 

pesquisamos fontes no Rockefeller Archive Center (RAC), localizado na cidade de Tarrytown, 

norte de Nova York, nos Estados Unidos.22 Com a indicação dos arquivistas, pesquisamos por 

fonte nos principais acervos relacionados à IBEC, como o acervo da própria empresa, da 

IBEC no Brasil, Assuntos Públicos da família Rockefeller, documentos de Nelson Rockefeller 

e das cartas de Rodman Rockefeller, também presentes dentro dos documentos da empresa. É 

necessário destacar que devido à quantidade de material e de tempo, priorizamos pastas e 

assuntos ligados ao tema de nossa pesquisa, como habitação, urbanismo e assuntos públicos. 

Também destacamos que o acervo de documentos pessoais de Rodman Rockefeller ainda não 

estava disponível para os pesquisadores, por isso, os documentos utilizados nesta dissertação 

relacionados a esta figura foram encontrados em diversas pastas. 

 Informações bibliográficas e fontes sobre os convênios de cooperação entre os Estados 

Unidos e o Estado de São Paulo, por sua vez, foram pesquisados no National Archives and 

 

 

22 Agradecemos à FAPESP a concessão de uma Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior – BEPE – que permitiu 

a estadia nos Estados Unidos, sob supervisão do Prof. Leandro Benmergui, da State University of New York – 

SUNY -, entre outubro de 2017 e março de 2018. Esta bolsa, intitulada “Desdobrando Casos: uma investigação 

sobre a cooperação política para a habitação social pela caixa estadual de casas para o povo - CECAP - e a 

International Basic Economy Corporation – IBEC”-  garantiu a pesquisa in loco dessa documentação e a 

obtenção de bibliografia e de contatos importantes, explorados neste trabalho. 
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Records Administration II (NARA II) em College Park, Maryland. Neste arquivo federal dos 

Estados Unidos procuramos informações na seção de arquivos civis, sendo privilegiada a 

busca nos grupos do Departamento de Estado, da United States Agency of International 

Development e no National Bureau of Standards (NBS). É importante destacar que parte dos 

documentos requeridos no grupo do Departamento de Estado estavam restritos para o 

pesquisador. Além do NARA, também consultamos a Library of Congress, em Washington, 

D.C em busca dos relatórios do NBS com o IPT. 

 No Brasil, as informações sobre a IBEC foram encontradas em dois locais – no próprio 

conjunto habitacional, onde a sociedade de moradores conhecida como Sociedade dos 

Amigos do Vista Verde (SAVIVER) mantém uma biblioteca com pequenas publicações de 

notícias sobre a história do conjunto, e também no arquivo histórico municipal da cidade de 

São José dos Campos, que possui a planta do conjunto. 

 Sobre a CECAP, as fontes são mais diversas, sendo que priorizamos notícias de jornais 

– que eram responsáveis por divulgar editais de concorrência dos conjuntos e declarações 

oficiais, e alguns documentos amealhados com as pesquisas anteriores a esta dissertação em 

arquivos das cidades de Guarulhos e Taubaté. Além disto, documentos como plantas de 

alguns conjuntos, memoriais descritivos, o Plano Estadual de Habitação e as fichas do que foi 

construído pela CECAP foram encontrados no Setor de Projetos e no Acervo Circulante da 

Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAU/USP).  

 Os arquivos oficiais da CECAP pertencem e são guardados pela Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) órgão responsável pela construção de 

conjuntos no Estado de São Paulo, atualmente. No entanto, a companhia não permitiu acesso 

aos arquivos, alegando que os documentos são reservados apenas aos técnicos da empresa.23 

Por fim, foi possível encontrar alguns memoriais e discursos de entrega de conjuntos no 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da 

 

 

23 Além das pesquisas em jornais, visando buscar documentos da CECAP, consultamos a coleção de Habitação 

Popular do Centro de Documentação e Informação Científica (CEDIC) da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP) que contém o “Estudo para Implantação do Centro de Referência sobre Política 

Habitacional do Estado de São Paulo – 1970 a 1985”, coordenado pela Profa. Déa Ribeiro Fenelon. A coleção 

consiste em fichas de estudos, livros e catálogos sobre ações habitacionais do Estado, referenciando até o que 

possuía no arquivo da CECAP em 1988, porém, como se trata apenas de uma coleção de fichas bibliográficas de 

referência, não conseguimos extrair nenhuma informação sobre políticas habitacionais ou os conjuntos. 
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Fundação Getúlio Vargas  (FGV), na cidade do Rio de Janeiro, localizados no fundo pessoal 

do govervanor Paulo Egidio Martins. 

 As notícias de jornais são majoritariamente, da grande imprensa paulista, ou seja, dos 

jornais Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo. O acesso aos dois jornais de circulação 

estadual se deu pelo acervo online de ambos, no qual é possível identificar na pesquisa 

palavras-chaves e por periodização. Neste caso, buscamos como palavras, os nomes das 

empresas, dos conjuntos e das principais figuras envolvidas, como os Rockefellers. 

Priorizamos por identificar sempre à qual caderno o texto pertencia, além de data de 

publicação e o jornalista, quando identificado. O uso de jornais para a elaboração desta 

dissertação esteve alinhado com as considerações de Maria Helena Capelato sobre o uso desta 

fonte na pesquisa histórica, em que a imprensa deve ser tratada como um personagem político 

em si.24 

 Além desta perspectiva de análise, a historiadora ainda destaca que é necessário sempre 

deixar claro a quem o jornal se dirige e a partir de quais objetivos. Deste modo, destacamos 

que apesar de trajetórias um pouco distintas, os jornais se direcionavam a basicamente o 

mesmo tipo de público, sendo que o Estado era um jornal mais tradicional e com maior 

tiragem. Na década de 1960, tanto o Estado de Júlio de Mesquita Filho, quanto a Folha de 

Octavio Frias e Claudio Abramo apoiaram em suas páginas e editoriais, o golpe civil-militar 

de 1964.25 

 O apoio ao novo governo militar por parte do Estado durou menos do que o jornal 

oponente. No final da década de 1960, o jornal já possuía censores na sua redação e possuía 

constantemente matérias censuradas.26 A Folha, por outro lado, começou a apresentar-se 

 

 

24 CAPELATO, Maria Helena. A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador. In: VILLAÇA, 

Mariana; PRADO, Maria Ligia Coelho. História das Américas: fontes e abordagens historiográficas. São Paulo: 

Humanitas, CAPES, 2015. 

25 Ambos os jornais declararam o apoio à ditadura em seus editoriais, sendo que tais informações foram retiradas 

do texto sobre a história dos jornais. Disponível em: https://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti5.htm e 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/tempos_cruciais-02.shtml. Acesso em 10 de janeiro de 2019. 

26 CARVALHO, Lucas Borges de. A censura à imprensa na ditadura militar: fundamentos e controvérsias. In: 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, vol. 59, 2014. p. 85 
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contra os militares apenas a partir da metade da década de 1970, momento em que também se 

tornou um jornal de destaque no país.27 

Ainda é necessário destacar o uso de software de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) nesta dissertação. O SIG pode ser definido como “aquisição, armazenamento e análise 

de objetos e fenômenos dos quais a localização geográfica é uma característica importante 

para a análise”.28 Como apontado anteriormente, uma de nossas fontes foram fichas de 

conjuntos habitacionais construídos pela CECAP desde 1949 até 1980. Estas fichas, feitas 

pelo Grupo Arquitetura e Planejamento em 1985 para um levantamento nacional da produção 

habitacional brasileira, foram organizadas em uma tabela com a localização do conjunto, ano, 

quantidade de unidades habitacionais e financiamento. A leitura da tabela, no entanto, não era 

o suficiente para compreender a política habitacional paulista, deste modo, elaboramos os 

mapas a partir das informações que possuíamos. Sobre a potencialidade do SIG histórico, 

Luis Ferla ainda aponta que: 

Apesar da difusão de novas formas de divulgação dos resultados das pesquisas 

acadêmicas, não se trata do desaparecimento das formas tradicionais de fazer 

isso. Tampouco isso corresponde a substituição da narrativa enquanto forma 

privilegiada dos historiadores organizarem a sua interlocução intelectual. Em 

outras palavras, é falsa a oposição absoluta entre visualização e narrativa. Antes 

que isso, as visualizações produzidas pelas novas tecnologias, mormente pelos 

Sistemas de Informações Geográficos, não prescindem da narrativa, mas 

oferecem a ela um suporte adicional.29 

  

 Deste modo, os mapas produzidos para esta dissertação são partes fundamentais para a 

compreensão histórica da política habitacional do Estado. Os mapas oferecem elementos para 

a análise do período de atuação da CECAP e revelam as prioridades ou os locais onde os 

conjuntos estavam sendo construídos, bem como as áreas que quase não recebiam conjuntos 

habitacionais.  

   

 

 

27 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/tempos_cruciais-02.shtml. Acesso em 10 de 

janeiro de 2019. 

28 FERLA, Luis. As humanidades digitais e o ofício do historiador. 3er. Encuentro de Humanistas Digitales. 

Cidade do México, 2016. p. 3. Disponível em: 

http://edocs.fuberlin.dc/docs/receive/FUDOCS_document_000000024129.  

29 Idem, Ibidem, p. 10 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O capítulo 1, intitulado “Uma questão de região”: considerações sobre 

as políticas de interiorização do Estado de São Paulo, tem como objetivo apresentar algumas 

estruturas importantes para a compreensão de como iniciou a política habitacional do Estado 

de São Paulo. Para isto, primeiro analisamos a trajetória da habitação social no Brasil, 

levando em conta sua característica técnica, moral e política. Esta primeira análise é 

importante para demonstrar como a política habitacional operou em diversos momentos e até 

mesmo a criação da CECAP. Também debatemos a criação e o estabelecimento do Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT, visando compreender o seu papel no setor de 

construção do Estado e a sua participação em programas para o incentivo de pesquisa 

científica em universidades internacionais. Por fim, as duas últimas partes do capítulo 

apresentam o inicio das atividades da Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP) e suas 

ligações com a elite paulista até a construção do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães 

Prado, em Guarulhos, que significou uma nova etapa na trajetória da CECAP, dado o 

tamanho do projeto e a importância da equipe que participou de sua elaboração, finalizando 

com a proposta de execução de um Plano Estadual de Habitação, com a participação de um 

órgão dos Estados Unidos. 

No capítulo 2, Um “sonho” que não se construiu “sozinho”: ideologia da casa 

própria e a ação de norte-americanos na promoção de conjuntos habitacionais, priorizamos 

compreender a criação da International Basic Economy Corportation, a IBEC. Para isso foi 

necessário entender a família por trás da empresa – os Rockefellers. Estudamos ali uma das 

principais características da família, a filantropia, inicialmente representada pela Fundação 

Rockefeller, mas que, ao passar das gerações, possui diferentes propostas e criam até outras 

fundações filantrópicas. Apresentamos também uma biografia de Nelson Aldrich Rockefeller, 

uma das figuras mais conhecidas da família e que se destacou não apenas pelo trabalho nas 

relações entre o Brasil e os Estados Unidos durante o conflito da II Guerra Mundial, mas após 

o conflito, criando empresas que apoiaram o que Kenneth Durr chamou de “capitalismo 
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missionário”30, entre elas a própria IBEC. Estudamos ali a estrutura da IBEC, as pessoas que 

formaram a diretoria da empresa e seus diferentes eixos de atuação. Por fim, o capítulo ainda 

apresenta como foi estruturada a IBEC Housing, a parte da empresa que era responsável pelos 

conjuntos habitacionais, e que refletia a própria política norte-americana de difusão da casa 

própria para a classe média. Este capítulo se encerra com a trajetória do filho primogênito de 

Nelson, Rodman Rockefeller, o responsável pela IBEC a partir da década de 1960. Rodman 

foi o responsável por alguns empreendimentos, além de ter sido convidado pelo governo 

brasileiro para visitar o país. Sua relação com o Brasil e a busca por diversificar todos os 

eixos da IBEC no Brasil levaram ao contato com o prefeito de São José dos Campos, no Vale 

do Paraíba Paulista, para a construção de um conjunto habitacional. 

 Por fim, o capítulo 3, denominado Uma produção espacial (in)visível: CECAP e IBEC 

construindo “vizinhanças”, apresenta os trabalhos da IBEC no Estado de São Paulo, e a 

busca, da diretoria da divisão da empresa no Brasil, de um terreno para a construção de 

conjunto habitacional nos moldes construtivos elaborados pela IBEC Housing. A trajetória de 

encontrar um terreno para um conjunto nos revelou então não apenas uma política da empresa 

de empreender conjuntos para a classe operária paulista, mas também pequenas conexões com 

a trajetória do conjunto habitacional da CECAP em Guarulhos. Deste modo, estudamos as 

características e a construção do conjunto habitacional Cidade Vista Verde pela IBEC, na 

cidade de São José dos Campos, que era uma das cidades do processo de interiorização do 

desenvolvimento. Por fim, analisamos a produção habitacional do Estado de São Paulo a 

partir da elaboração do Plano Estadual de Habitação e do que foi realizado pelo governo até o 

ano de 1980. Para compreender como se deu tal política habitacional, elaboramos um grupo 

de mapas com o uso de um software de SIG. Por fim, apresentamos as ligações entre a IBEC 

e a CECAP sobre tecnologia construtiva, sendo que a IBEC além de elaborar um método para 

construção, patenteou uma máquina para facilitar a produção de tijolos, e a CECAP por sua 

vez era objeto de um convênio entre o IPT e o National Bureau of Standards, órgão do 

Departamento de Estado norte-americano que visava a padronização de elementos industriais, 

sendo a responsável por uma série de convênios de instituições de pesquisa e ensino paulista 

com universidades dos Estados Unidos. 

 

 

30 DURR, Kenneth. A Company With a Mission: Rodman Rockefeller and The International Basic Economy 

Corporation 1947 – 1985. Rockville: Montrose Press, 2006. p. 65 
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Deste modo, pretendemos por meio desta estrutura tornar clara as conexões entre o 

Estado de São Paulo e os Estados Unidos na construção de uma política habitacional, durante 

a década de 1970. 
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CAPÍTULO 1 

 

UMA QUESTÃO DE REGIÃO”:  

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS DE INTERIORIZAÇÃO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

 

1.1 Moral, Política e Técnica: Alguns apontamentos sobre a História da Habitação 

 

Uma das grandes preocupações do ser humano, se não a maior, é onde morar. Quando 

pensamos nesta questão, somos levados, quase que instantaneamente, a estruturar a nossa vida 

e sonhar – pensamos na cidade em que gostaríamos de viver, em boas oportunidades para 

trabalho, locais para o lazer e uma boa rede de serviços urbanos, mas principalmente, ligamos 

todas estas características à nossa morada. 

A palavra “habitação” guarda, em si, importantes significados e grandes debates.31 

Segundo a historiadora Maria Stella Bresciani, seu sentido mantém, hoje, a definição de “lar” 

ou “lugar de moradia”, classicamente associadas a este vocábulo. Entretanto, a mesma autora 

nos chama à atenção o fato de que ao longo de cinco séculos de história pós-presença 

europeia, a palavra habitação amealhou muitas outras definições.32 Deste modo, devemos 

então, circunscrever o conceito de habitação trabalhado nesta dissertação, utilizando as 

considerações propostas por Reinhart Koselleck quanto ao uso da história dos conceitos na 

história social, ou seja: analisar um termo a partir de seu tempo histórico e de sua mudança.33 

 

 

31Preferimos utilizar a palavra “habitação” durante a escrita deste capítulo, porém as palavras “casa”, “moradia”, 

“domicílio” e “residência” são sinônimos. 

32 BRESCIANI, Stella; D’ARC, Hélène Rivière; LILLE, Laurent Coudroy de; TOPALOV, Christian (orgs.). A 

aventura das palavras da cidade, através dos tempos, das línguas e das sociedades. São Paulo: Romano Guerra, 

2014. p. 177. 

33Coloca este autor que “a história dos conceitos é, em primeiro lugar, um método especializado da crítica de 

fontes que atenta para o emprego de termos relevantes do ponto de vista social e político e que analisa com 

particular empenho, expressões fundamentais de conteúdo social ou político. É evidente que uma análise 

histórica dos respectivos conceitos deve remeter não só à história da língua, mas também aos dados da história 

social, pois toda semântica se relaciona a conteúdos que ultrapassam a dimensão linguística” In: KOSELLECK, 
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Dos significados atribuídos à habitação, o que mais nos interessa é a definição 

apontada pela historiadora Michelle Perrot, ao dizer que “a residência é moral e política”.34 A 

esta definição, apontamos uma terceira – a residência é também técnica, dado que a história 

deste abrigo está ligada a questões construtivas, como aos movimentos de arquitetura e 

urbanismo e a concepção do espaço do “morar”. Nossa proposta, então, é analisar, 

historicamente, a habitação de acordo com esta tríplice definição – moral, política e técnica. 

O período compreendido entre o final do século XIX e o início do XX representou 

para o Brasil um momento de profundas e importantes transformações políticas, sociais e 

culturais. Delimitando a nossa análise para a habitação social,35 e mais especificamente para 

São Paulo, a carência de habitações na capital, segundo pesquisadores do tema, foi o resultado 

do intenso crescimento demográfico, gerado pelo acúmulo de recursos e pelas oportunidades 

de trabalho no setor industrial e no comércio.36  

Pari passu com as cidades industriais, em especial aquelas já pertencentes ao 

ambiente da II Revolução Industrial, o ambiente brasileiro seguiu o quadro de propostas 

“corretivas” ao problema habitacional. Deste modo, despontaram, por aqui, propostas de 

 

 

Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 

PUC-Rio, 2006 p. 105. 

34 Perrot aponta que “a residência é moral e política. Nenhum eleitor sem domicílio, nenhum notável sem sua 

residência na cidade e castelo na província. Símbolo de disciplinas e reconstruções, a casa conjura o perigo das 

revoluções”. PERROT, Michele. Maneiras de Morar. In: PERROT, Michelle (org.). História da Vida Privada, 4: 

Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.286. Para além de Perrot, 

Langdon Winner discute a característica política de artefatos técnicos. Para o autor, não é possível olhar apenas 

para as questões técnicas, elas são permeadas pelo contexto social e político. Ver: WINNER, Langdon. Artefatos 

tem política?. Versão traduzida disponível em: http://www.necso.ufrj.br/Trads/Artefatos%20tem%20Politica.htm 

Acesso em 10 de janeiro de 2019. 

35 Apesar de muitos estudos tratarem que que a habitação social, como tipo de promoção de construção de 

moradias subsidiada pelo Estado, tenha acontecido apenas durante o primeiro mandato de Getúlio Vargas na 

presidência, o historiador Philippe Arthur dos Reis aponta que em 1908 o vereador Affonso Celso Garcia da Luz, 

por meio da lei municipal 1.098, discutiu a concessão de “favores para a construccção de casas operárias”, como 

uma resposta aos debates na Câmara Municipal de São Paulo sobre modelos de inserção de uma política 

habitacional voltada para o operariado, que aumentava constantemente na cidade. Apesar de tais propostas nunca 

terem sido efetivadas, podemos então tratar de habitação social no período anterior as medidas do Estado Novo 

varguista. Ver: REIS, Philippe Arthur dos. O desdobrar da lei: diálogos e ideias para a implementação de uma 

política habitacional em São Paulo no começo do século XX. Anais do XXIV Encontro Regional da ANPUH: 

História e Demoracria: precisamos falar sobre isso. XXIV Encontro Regional da ANPUH, Guarulhos, 2018. 

36 Ver os trabalhos de: BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do 

inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004; FREITAS, Maria Luiza de. O Lar 

Conveniente: os engenheiros e arquitetos e as inovações espaciais e tecnológicas nas habitações populares de São 

Paulo (1916-1931). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

http://www.necso.ufrj.br/Trads/Artefatos%20tem%20Politica.htm


36 

 

habitação modelares, como as vilas operárias.37 Sempre localizadas próximas ao núcleo 

industrial, as vilas desempenhavam o papel de moldar o trabalhador e sua família à maneira 

que condizia com os princípios ideológicos dos patrões, controlando as atividades do 

operariado não só durante o período de trabalho, mas também no seu tempo livre.38  

Segundo Maria Luiza de Freitas, a construção de vilas, sejam elas operárias ou 

rentistas,39 se mostrou como uma opção lucrativa para a iniciativa privada, já que o Estado, 

apesar de não promover a construção de habitações com dinheiro público, fornecia incentivos 

para a construção deste tipo de empreendimento.40  

Para os habitantes que não podiam arcar com o custo do aluguel em uma vila, havia as 

opções de alugar pequenos cômodos na área central da cidade ou ainda habitações distantes, 

em áreas de baixadas e várzeas de rios, ou ainda próximas ao eixo ferroviário. Ainda havia as 

alternativas abaixo do nível mínimo de salubridade, como os cortiços ou casas-cômodo.41 

Estas tipologias habitacionais foram comuns durante a passagem dos séculos e eram 

compreendidas como ameaças à saúde, à moral e ao trabalho, demonstrativos de um conflito 

com um núcleo familiar sadio e regrado, que a ética republicana, de valores médicos, 

burgueses e judaico-cristãos imputava como modelar.42 

Dentro de uma proposta moral de habitação, cabe ressaltar que a discussão sobre a 

dimensão higiênica, na qual o sanitarismo foi visto como uma ferramenta de ordem modelar 

 

 

37“As vilas operárias eram edificadas por industriais com o interesse, dentre alguns outros, de obter maior 

controle sobre seus empregados e, como aponta Telma de Barros Correia, em seu livro Pedra: plano e cotidiano 

operário no sertão, ‘a forma mais usual adotada nos núcleos fabris nos diferentes países foi o aluguel’, sendo 

rara, em cidades brasileiras, a cessão gratuita de casas aos operários” In: ATIQUE, Fernando. Memória de um 

Projeto Moderno: a idealização e a trajetória do Edifício Esther. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2002. p. 18. 

38 BONDUKI, Nabil Georges. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São 

Paulo: Editora UNESP, 2014. Vol. 1. p. 20 

39 Nabil Bonduki define as vilas rentistas como  “o tipo de moradia mais frequente foi o representado pelas 

iniciativas de investidores ou de companhias particulares que visavam lucrar com o aluguel de casas.” e 

“abrangendo desde pequenos conjuntos de casas geminadas até grandes núcleos, que ocupavam vários 

quarteirões, sem qualquer tipo de equipamento coletivo, esses empreendimentos visavam exclusivamente à rende 

de locação”. Idem, Ibidem, p. 26 

40 FREITAS, Maria Luiza de. O Lar Conveniente: os engenheiros e arquitetos e as inovações espaciais e 

tecnológicas nas habitações populares de São Paulo (1916-1931). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. p. 113 

41 Idem, Ibidem. p. 12 

42 CORREIA, Telma de Barros. A construção do habitat moderno no Brasil – 1870 – 1950. São Carlos: RiMA, 

2004. p. 8. 
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para as cidades. A historiadora Denise Bernuzzi de Sant’Anna aponta que a higiene foi 

designada como uma “ciência moderna”, fundamental para a salubridade urbana, podendo 

então alavancar o progresso econômico e social de uma nação.43 São Paulo, por sua vez, 

mostrava-se de acordo com esta ideia, já que possuía desde a década de 1890 o Serviço 

Sanitário, órgão responsável pela promulgação do Código Sanitário, bem como pelas 

intervenções em espaços públicos e edificações.44  

Outro importante ponto a ser destacado é a participação ou interesse das elites e dos 

políticos nas questões de higiene da cidade. Conforme apontam Maria Gabriela Marinho e 

Cristina de Campos,   

Em fins do século XIX, a saúde pública tornou-se um dos principais eixos do 

programa político do grupo paulista que ascendeu ao poder com a proclamação 

da República em 1889. Um conjunto significativo de investimentos resultou na 

criação de um vistoso aparato sanitário que gerou queda na taxa de mortalidade 

e uma percepção instrumental e pragmática da ciência como instrumento de 

intervenção social.45 

 

Como abordado pelas autoras acima, os políticos paulistas possuíam um grande 

interesse nos programas sanitários, uma vez que os espaços insalubres não favoreciam as 

atividades comerciais, e no meio rural, poderiam impedir a exportação de produtos da 

lavoura. Tais interesses contribuíram para a criação de laboratórios, veículos de pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento de vacinas, soros e instituições de ensino de higiene e saúde 

pública.46 

As primeiras décadas do século XX também foram marcadas por discussões sobre 

habitação no âmbito profissional da arquitetura. O período entre as duas guerras mundiais foi 

importante para a arquitetura e o urbanismo e para os debates sobre a habitação, dado que o 

 

 

43 SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Higiene e higienismo entre o Império e a República. In: DEL PRIORE, 

Mary; AMANTINO, Marcia. História do Corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 162 

44 CAMPOS, Cristina de; MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. A Fundação Rockefeller e a Institucionalização 

da Higiene em São Paulo. In: MARINHO, Maria Gabriela S. M. C.; MOTA, André; CAMPOS, Cristina de 

(org). Racionalidades em Disputa: Intervenções da Fundação Rockefeller na Ciência, Medicina e Práticas 

Médicas do Brasil e América Latina. São Paulo: USP, Faculdade de Medicina; UFABC, Universidade Federal 

do ABC, Casa de Soluções e Editora, 2015. p. 11 

45 Idem, Ibidem, p. 12 

46 Idem, Ibidem, p. 25 – 28 
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grande déficit habitacional nas cidades europeias tornou o Estado como o principal cliente dos 

arquitetos, que encontram no Movimento Moderno da arquitetura espaço para realizar 

pesquisas e inovações tecnológicas na organização do espaço edificado. Posto isto, é preciso 

destacar que os debates sobre a arquitetura, tecnologia e habitação não ficaram retidos na 

Europa, mas também estavam presentes nas Américas, tanto nos Estados Unidos, seja pela 

formulação da sociologia urbana na Escola de Chicago e pelo impulsionamento do 

planejamento regional, como o Tennessee Authority Valley,47 e até sobre a estruturação de 

uma política habitacional , como na Argentina48 e no Brasil. 

Fernando Atique observou que os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, que 

tiveram início no ano de 1929, trabalhavam para a divulgação de modelos, conceitos e 

posturas políticas da arquitetura e do urbanismo. Por meio de documentação sobre os 

congressos, Atique observou que estas reuniões de arquitetos elencavam questões, 

recomendações e iniciativas sobre as questões habitacionais. No primeiro congresso, ocorrido 

no Uruguai em 1920, uma das sessões de trabalho discutia sobre “casas baratas urbanas e 

rurais na América”, enquanto no terceiro congresso realizado em 1927, na Argentina, havia 

uma sessão exclusiva para o debate sobre a “habitação econômica”.49 

Dentro do panorama de discussões sobre arquitetura, urbanismo e habitação, os 

Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, conhecidos pela sigla CIAM, se tornaram 

uma das principais células de debate sobre os temas ligados à habitação. A Carta de Atenas, 

documento elaborado em 1933 após um encontro do CIAM, defendia a cidade com 

zoneamento funcional, na qual deveriam comparecer as atividades básicas do ser humano: 

habitar, trabalhar e recrear. A versão mais conhecida do documento50, elaborada por Le 

Corbusier,51 faz uma defesa da construção das habitações coletivas em locais salubres, com 

 

 

47 SCHERER, Rebeca. “Apresentação”. In: LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. Tradução de Rebeca Scherer. 

São Paulo: HUCITEC, 1993. p. 3   

48 Ver: ABOY, Rosa. “The Right to a Home”: Public Housing in Post-World War II Buenos Aires. In: Journal of 

Urban History, vol. 33. n. 3, Mar 2007. p. 493 – 518. 

49 ATIQUE, Fernando. O Debate sobre Habitação nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos: 1920-1940. 

In: XI Encontro Nacional da ANPUR, 2005, Salvador. Anais do XIENA - Perspectivas para o Território, 2005 

50 Antônio Heliodorio Lima Sampaio tratou sobre as outras Cartas de Atenas, investigando a recepção da carta 

no Brasil. Ver: SAMPAIO, Antônio Heliodório Lima. (outras) Cartas de Atenas com textos originais. Salvador: 

Quarteto editora/PPG-AU, 2001. 

51 Charles Edouard Jeanneret, ou mais conhecido como Le Corbusier (1887 - 1965), teve sua formação inicial 

como designer. Em 1908, começou a trabalhar no escritório de Auguste Perret, um dos pioneiros no uso de 
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áreas de vegetação circundante, espaço para captação solar e circulação de ar. Advogava-se, 

no momento, que a arquitetura deveria estar a serviço da sociedade.52 

Esta série de debates sobre o papel do arquiteto, da arquitetura e do Movimento 

Moderno chegaram ao Brasil, seja pela publicação de textos em defesa da nova arquitetura53 

ou por uma série de acontecimentos, como a vinda dos arquitetos Le Corbusier e Frank Lloyd 

Wright, e do urbanista francês Alfred Agache para o país, são um capítulo tardio em 

comparação as discussões sobre tais debates profissionais e da arquitetura. Apesar da 

historiografia apontar que tais debates foram pautados pelo movimento moderno, os 

Congressos Pan-Americanos de Arquitetura, mencionados anteriormente, já discutiram temas 

como a profissionalização do arquiteto, urbanização, transporte, saneamento e habitações 

coletivas nas Américas54, bem como o I Congresso de Habitação, sediado em São Paulo, no 

ano de 1931. Segundo Nabil Georges Bonduki: 

Baratear o custo de produção das moradias ou criar facilidades para o 

trabalhador construir a casa tornou-se um dos grandes objetivos dos técnicos – 

sobretudo arquitetos e engenheiros -, que debateram o tema abordando os mais 

diferentes enfoques: racionalização e simplificação dos sistemas construtivos, 

redução do padrão dos acabamentos e pés direitos, mudança do código de obras, 

estandardização das unidades, normatização dos materiais, combate à 

especulação imobiliária e viabilização do acesso à periferia. Realizado no início 

 

 

concreto armado. Na década de 1920, Le Corbusier tornou-se um arquiteto conhecido entre a vanguarda 

parisiense, por unir arquitetura e modernismo, com novas concepções de morar. Entre suas obras mais icônicas 

estão a Villa Savoye, onde pode aplicar os 5 pontos para uma nova arquitetura e as Unidades de Habitação, em 

Marselha, um conjunto habitacional onde pode aplicar os seus estudos sobre as proporções humanas. Ver: 

FRAMPTON, Kenneth. História Critica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 179; 

Biografia de Le Corbusier pelo CPDOC.  Disponível em 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/le_corbusier Acesso em 10 de janeiro de 2019. 

52 LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. Tradução de Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC, 1993. p. 72.   

53Em 1925 foram publicados dois artigos em jornais de grande circulação que apontavam para os discursos do 

movimento moderno. Um dos textos, publicado no jornal ‘O Estado de S. Paulo’ do estudante de arquitetura 

Rino Levi, intitulado “A arquitetura e a estética das cidades”, fazia menção aos novos materiais e técnicas de 

construção. O segundo texto, publicado no jornal carioca ‘O Correio da Manhã’ de autoria do arquiteto russo 

emigrado para o Brasil, Gregori Warchavchik com o título “Acerca da Arquitetura Moderna”. Warchavchik, 

residente em São Paulo, foi um dos primeiros personagens a explorar as possibilidades de aplicação da 

arquitetura moderna no Brasil, lhe rendendo repercussão internacional. Ver: SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no 

Brasil (1900-1990). São Paulo: EDUSP, 1999. p. 44; LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik: Fraturas da 

vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

54 ATIQUE, Fernando. O Debate sobre Habitação nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos: 1920-1940. 

In: XI Encontro Nacional da ANPUR, 2005, Salvador. Anais do XIENA - Perspectivas para o Território, 2005; 

NASCIMENTO, Flávia Brito do. Entre a Estética e o Hábito: O Departamento de Habitação Popular (Rio de 

Janeiro, 1946 – 1960). Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 2007. p.37 
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de 1931, o I Congresso de Habitação já sofria as influências do debate sobre a 

habitação para o mínimo nível de vida que havia se realizado em 1929, em 

Frankfurt, que girou sobre a necessidade de reduzir os custos da moradia para 

viabilizar seu acesso para a maioria dos trabalhadores.55 

 

Tais debates se tornaram constantes no cenário brasileiro e que com a entrada do 

Estado Novo, encontraram espaço para uma maior difusão em escala nacional. Com a 

ascensão de Getúlio Vargas à presidência do país, houve uma “preocupação”, por parte do 

governo federal, em discutir a habitação do trabalhador, pois o momento político estava 

ligado às questões nacional-desenvolvimentistas, buscando montar uma base política de apoio 

ao novo governo. A habitação era compreendida não apenas como condição básica para 

reprodução da força de trabalho, mas principalmente como elemento na formação ideológica, 

política e moral do trabalhador.56  

Na década de 1930, foram constituídos então os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), a partir da base fornecida pela Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAPs), 

instituídas em 1923, que tinham como objetivo estabelecer controle sobre os recursos 

arrecadados pelo sistema previdenciário, com contribuição do empregado, empregador e 

Estado (gestor por meio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio). Entre os anos de 

1933 e 1938 os IAPs possuíam seis categorias profissionais,57 sendo que em 1937 iniciaram a 

atuação dos Institutos no financiamento de moradias, com a criação das carteiras prediais, 

 

 

55BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da 

casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. p.89 

56 Idem, Ibidem. p.73 

57A previdência social foi criada durante a década de 1920, devido a demanda dos ferroviários, colocando em 

pauta as reivindicações trabalhistas que refletiram diretamente em decisões políticas, como a promulgação da lei 

Eloy Chaves, em 1923, a qual regulamentou a criação das já citadas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP), 

que durante a década de sua criação atingiu outras categorias profissionais. A administração das Caixas, 

caracterizada pela relação “empregado – empregador” foi mudada em 1933, com a formalização do Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio, o qual adicionou a intervenção estatal a administração das Caixas, 

substituindo-as pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões. A divisão dos IAPs em categorias profissionais, 

como apontado, integravam algumas CAPs já existentes. As categorias criadas foram: IAPM (marítimos), IAPB 

(bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de 

empresas de petróleo) e IAPE (estivadores) Ver: ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce Cristina. Entre o progresso 

técnico e a ordem política: arquitetura e urbanismo na ação habitacional do IAPI. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. p. 31. 
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destinando, pelo menos, metade de suas reservas para financiamento de construções de 

moradias.58 

As intervenções habitacionais promovidas pelos IAPs não possuíam um modelo 

arquitetônico fixo – apesar da preferência por blocos de habitação –, o que caracterizou a 

produção tipológica variada dos conjuntos, em diversas cidades do país. Segundo Flávia Brito 

do Nascimento59 a preferência pela tipologia de blocos de habitação deve-se pela presença de 

arquitetos ligados ao Movimento Moderno em órgãos estatais, como Rubens Porto, 

responsável pela normatização, fiscalização e aprovação dos Institutos60 e Carlos Frederico 

Ferreira, que dentre os arquitetos dos Institutos, possuía papel de destaque, tendo sido chefe 

do Setor de Arquitetura e Desenho da Divisão de Engenharia do Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Industriários (IAPI),61 e responsável pela obra de um dos primeiros conjuntos 

habitacionais modernos no país, o Conjunto Residencial Operário em Realengo, no Rio de 

Janeiro, uma obra que estava alinhada aos debates sobre habitação social e preocupada com a 

estandardização e produção em larga escala.62 

A primeira metade da década de 1940 foi marcada, segundo pesquisadores da 

habitação social, por uma forte crise habitacional. A migração interna para as cidades, dentro 

do contexto de intensificação da industrialização promovida pelo Estado, entre outros fatores, 

aumentou a carência de moradias nos centros urbanos. Como medida de intervenção federal 

no mercado de habitações, foram promulgadas uma série de Leis do Inquilinato, sendo a 

primeira em 1942, e que repercutiu diretamente na transformação da habitação no Brasil, 

principalmente em São Paulo, onde a moradia rentista passou por um desestimulo. A Lei do 

 

 

58BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da 

casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. p.102 

59 NASCIMENTO, Flávia Brito do. Entre a Estética e o Hábito: O Departamento de Habitação Popular (Rio de 

Janeiro, 1946 – 1960). Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 2007. p. 44. 

60BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: 

Editora UNESP, 2014. Vol. 1. p. 142 

61Dentre os órgãos públicos de habitação criados (e atuantes) entre 1930 e 1963, o IAPI foi o principal, sendo 

pela dimensão quantitativa quanto pelas realizações de caráter moderno, promovendo o conceito de habitação em 

massa (sobre a ação habitacional do IAPI, ver: ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce Cristina. Entre o progresso 

técnico e a ordem política: arquitetura e urbanismo na ação habitacional do IAPI. Tese (Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 

2011).  

62 Idem, Ibidem, p. 47.   
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Inquilinato determinava o congelamento dos aluguéis e a proibição dos despejos, visando 

ampliar o apoio popular ao governo, ao mesmo tempo em que forçava a descentralização de 

investimentos no mercado rentista de produção de habitação, para concentrá-los na política 

nacional-desenvolvimentista do governo, atingindo principalmente o setor industrial.63 

Dentro deste contexto, ocorreu a produção em massa de conjuntos habitacionais pelos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões, aceitação pelo Estado e pela população de alternativas 

habitacionais precárias, como auto–empreendimento em favelas, loteamentos periféricos e 

assentamentos informais (pois o próprio Estado não conseguia atender a demanda existente), 

mas também na primeira tentativa de fomento de habitação social pelo governo federal, com a 

criação da Fundação Casa Popular (FCP), em 1946. 

 A Fundação Casa Popular, projeto de federalização da habitação social, possuía um 

ideal de solucionar o problema habitacional, contudo, sua atuação foi quase nula comparada à 

produção dos IAPs. Os motivos para o fracasso da iniciativa são diversos. Podem ser 

elencados, por exemplo, a desorganização dos grupos sociais beneficiados; ação de grupos 

que possuíam interesses corporativos, econômicos ou políticos com intenção de derrubar a 

ação da FCP, e até a falta de capital. Os recursos do órgão estavam baseados na arrecadação 

por parte dos Estados da Federação de um imposto compulsório sobre transação imobiliária. 

Tal imposto nunca se efetivou, tanto por sonegação quanto pelo fato de que os Estados não 

estavam dispostos a arcar com o ônus administrativo, bem como com o desgaste político da 

cobrança. 64 

 A resistência ao projeto da Fundação Casa Popular resultou no fechamento de vários 

escritórios dos órgãos nos Estados, incluindo São Paulo, onde o Governador Adhemar de 

Barros Pereira (1947 – 1951) solicitou o encerramento das atividades do órgão e criou uma 

autarquia65  específica dentro da administração estadual para atuar no setor habitacional, a 

 

 

63BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: 

Editora UNESP, 2014. Vol. 1. p. 43 

64BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da 

casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. p. 121 

65Podemos definir autarquia como “entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, 

porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, com patrimônio formado com recursos próprios, cuja finalidade é 

executar serviços que interessam a coletividade ou de natureza estatal”. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/autarquia/ Acesso em 10 de janeiro de 2019. 
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Caixa Estadual de Casas para o Povo, conhecida como CECAP.66 A criação, no entanto, não 

significou que a CECAP promoveu a construção de conjuntos habitacionais, o que iria ocorrer 

apenas na década de 1960.67 

Dentro desse quadro de avanços e recuos da política habitacional, foi na década de 

1960 que a habitação de interesse social obteve uma certa intensificação de sua característica 

política. Dentro do contexto do conflito ideológico da Guerra Fria e da Revolução Cubana, os 

Estados Unidos entraram no setor habitacional brasileiro com apoio financeiro para governos 

estaduais, com a United States Agency for International Development (USAID) e o programa 

Aliança para o Progresso.68 Segundo Antônio Pedro Tota:  

Nascida oficialmente no Encontro Extraordinário do Conselho Econômico e 

Social Inter-Americano, realizado em Punta del Este, no Uruguai, no período de 

5 a 17 de agosto de 1961, a Aliança para o Progresso pretendia ajudar a acelerar 

o desenvolvimento econômico na América Latina. Na tentativa de garantir o 

estabelecimento de governos “plenamente democráticos” foi produzida uma 

carta de intenções que propunha uma série de melhorias na distribuição de renda 

do continente latino-americano, insistia quanto quando a necessidade de uma 

reforma agrária e enfatizava a urgência do planejamento econômico e social. 

Embora oficialmente o objetivo dos EUA fosse o de promover o progresso 

econômico da América Latina através de uma aliança com todos os países do 

continente, tratava-se do processo de enfrentamento do “perigo” comunista no 

continente. 

 

 Segundo o historiador Leandro Benmergui, a “assistência” habitacional dada pelos 

Estados Unidos aos países da América Latina fazia parte de uma política de evitar o 

comunismo, por meio do apoio de grandes projetos habitacionais de baixa qualidade 

arquitetônica e urbanística, como por exemplo, a remoção de favelas em áreas valorizadas, no 

 

 

66Idem, Ibidem. p. 122 

67 DIAS, Michele A. S. Modernismo Autárquico: a Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP – e a 

formulação de uma política habitacional para o Estado de São Paulo (1949 – 1975). Monografia (Trabalho de 

Conclusão de Curso em História) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

São Paulo. Guarulhos, 2015. 

68 Criada oficialmente no Encontro Extraordinário do Conselho Econômico e Social Interamericano, no Uruguai, 

a USAID tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento econômico na América Latina, garantindo o 

estabelecimento de governos “plenamente democráticos”, como apontado pelo historiador Pedro Antônio Tota. 

A USAID de certa forma pretendia “restaurar” algumas características da Política de Boa Vizinhança, com 

ênfase no planejamento econômico e social. Ver: TOTA, Antônio Pedro. Imperialismo Sedutor: a 

americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 2000. p. 120 
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Rio de Janeiro, e a transferência de seus moradores para conjuntos habitacionais criados pelo 

órgão, como a Cidade de Deus e a Vila Kennedy.69 

A entrada de um novo quadro político, a partir de 1964, trouxe mudanças 

consideráveis na produção pública de habitação social. Segundo Bonduki 70, com o 

estabelecimento da ditadura civil-militar,71 a Fundação da Casa Popular foi transformada em 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU); foram extintos os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões e a Previdência Social foi unificada, visando criar um órgão que 

conseguisse estruturar uma política nacional de habitação, amparada por um novo sistema 

financeiro. 

Foi em um cenário autocrático que foi criado o Banco Nacional de Habitação – BNH. 

De acordo com Ana Paula Koury: 

A criação do Banco, menos de cinco meses depois do golpe civil-militar, gerou 

grandes expectativas em uma parte dos profissionais, engenheiros e arquitetos, 

pois anunciava que uma considerável soma de recursos estaria disponível para 

financiar a aquisição da moradia. Um problema urbano que ainda aguardava 

medidas efetivas. Em tese, a política habitacional permitiria dar vazão aos tantos 

ensaios de produção da casa realizados ao longo da história da habitação 

brasileira. Entretanto, a consolidação da política como foi implementada pelo 

banco, do ponto de vista da atuação profissional dos arquitetos, foi uma grande 

 

 

69 Sobre estes projetos habitacionais, ver: BENMERGUI, Leandro. The Alliance for Progress and housing policy 

in Rio de Janeiro and Buenos Aires in the 1960s. Urban History, Cambridge Univerity Press, n. 36, 2009; 

BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: Editora 

UNESP, 2014. Vol. 1. p.58; RENNER, Andrea. Housing Diplomacy: US Housing Aid to Latin America, 1949 – 

1973. Tese (Doutorado em História da Arte) – School of Arts and Sciences, Columbia University. New York, 

2011.  

70 BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: 

Editora UNESP, 2014. Vol. 1. p.63 

71 Quanto ao período analisado, utilizaremos o termo “civil-militar”, definido por Pedro Campos como “regime 

político, encetado por um golpe de Estado, organizado e implementado por elementos sociais, civis e militares. 

Não concordamos, portanto, com as teses que se referem à uma ditadura militar, ou regime militar, ou qualquer 

outra concepção que ponha os segmentos militares como líderes autônomos ou mesmo preponderantes daquele 

regime. Quanto ao elemento ‘civil’, concordamos que se deve qualificar o mesmo, para que não se caia no erro 

de homogeneizar grupos sociais heterogêneos entre si, dado que estes estão assim reunidos sob a própria ótica da 

caserna. Entendemos que o elemento civil que compôs a ditadura brasileira era preponderantemente empresarial, 

havendo diversos agentes da burguesia brasileira que fizeram parte do pacto político estabelecido pós -1964. 

Sem negar que se trata de uma ditadura do grande capital, entendemos que é necessário atentar para a 

heterogeneidade e os conflitos no seio da classe dominante e da constante medição de forças entre frações e 

setores dos grupos dominantes na sociedade brasileira”. In: CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A Ditadura dos 

Empreiteiros: as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial 

brasileiro, 1964 – 1985. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p. 30 
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decepção exatamente pelo conservadorismo das soluções construtivas e também 

das práticas de projeto. 72 

 

 O BNH conseguiu, pela primeira vez, concretizar o desejo de estruturar uma política 

habitacional nacionalmente, porém, dado o caráter do regime civil-militar, as ações do órgão 

possuíam propostas muito conservadoras, visando a difusão da propriedade privada como um 

meio de combate às ideias progressistas e comunistas.73 

 A imagem construída pelo BNH foi de uma produção massiva, distante dos aspectos 

culturais e do contexto urbano de cada local, resultando na repetição de um modelo 

arquitetônico de baixa qualidade, instalados em regiões periféricas, sem a articulação dos 

projetos habitacionais com o planejamento urbano, como apontado por Negrelos 

A captação dos recursos para o sistema era realizada junto ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, criado em 1966, como poupança compulsória. O 

BNH tinha atribuições de orientação, disciplina e controle das ações para a 

promoção da habitação, apara aplicar instrumentos de operação direta das ações 

em 1967 foi estruturada uma rede de agentes operadores e promotores, as 

COHABs. De abrangência regional, com produção através de licitação pública 

de pacote completo de projeto e obra. A racionalidade necessária às construtoras 

e a demanda governamental de produzir o maior número de moradias foram 

articuladas na formação de “bancos de terras”, principalmente grandes glebas, 

muitas vezes ainda rurais, nas periferias das grandes cidades, para a produção de 

megaconjuntos habitacionais (“cohabs”) construídos com os chamados “projeto-

padrão” no esquema terraplanagem + unidade mínima, enquadrando o 

empreendimento no padrão de maior retorno financeiro.74 

 

Além das considerações apontadas por Negrelos sobre a forma como o BNH ficou 

conhecido, Ana Paula Koury em uma leitura sobre a estrutura do órgão, nos atenta que ele 

possuía sistemas internos de pesquisa sobre métodos de construção e pesquisa tecnológica, 

 

 

72 KOURY, Ana Paula. Decifra-me ou devoro-te: O enigma da política habitacional e urbana e o sistema BNH. 

In: Luis Octavio de Faria e Silva; Ruben Otero. (org.). Habitação e Cidade. 1ed.São Paulo: Escola da Cidade, v. 

5, p. 67-75, 2014. p.66 

73 BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. São Paulo: 

Editora UNESP, 2014. Vol. 1. p.65 

74 NEGRELOS, Eulalia Portela. Recentes políticas Habitacionais no Brasil. In: Luis Octavio de Faria e Silva; 

Ruben Otero. (org.). Habitação e Cidade. 1ed. São Paulo: Escola da Cidade, v. 5, 2014. p.  26 
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como o Centro Brasileiro de Construção, e até mesmo a formação de trabalhadores para a 

construção civil.75 

É possível compreender que dentro deste percurso da história da habitação, podemos 

evidenciar que as características morais, técnicas e políticas se fazem presente nesta trajetória. 

Dentro das discussões políticas sobre habitação, foi possível observar que São Paulo, dado o 

destaque do setor construtivo e de sua elite conservadora, se afastou de uma política 

habitacional nacional, para o estabelecimento de um órgão estadual que cuidasse desta 

função. Deste modo, podemos notar que moral, técnica e política também definem os próprios 

órgãos habitacionais que atuaram durante o século XX no setor. 

 

1.2 O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) e suas ações no setor de 

pesquisa da construção 

 

Dentro do panorama de instituições que contribuíram para os debates sobre políticas 

de habitação social, é conveniente discutir alguns aspectos históricos do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo (IPT) e compreender o seu papel no setor construtivo e na 

circulação de saberes que o Instituto promoveu. 

Segundo Pedro Henrique Campos, a principal formação universitária que simboliza o 

avanço científico associado à industrialização e às novas técnicas e tecnologias foi a 

Engenharia.76 Este dado nos é muito caro quando analisamos, historicamente, a criação da 

primeira forma do IPT, o Gabinete de Resistência dos Materiais, em 1899. 

A engenharia teve avanços significativos no século XIX a partir do estabelecimento da 

educação politécnica e industrial em países como França, Áustria, Estados Unidos e 

 

 

75 KOURY, Ana Paula. Decifra-me ou devoro-te: O enigma da política habitacional e urbana e o sistema BNH. 

In: Luis Octavio de Faria e Silva; Ruben Otero. (org.). Habitação e Cidade. 1ed. São Paulo: Escola da Cidade, v. 

5, p. 67-75, 2014. p. 69 

76 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção 

pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964 – 1985. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p.37 
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Alemanha. 77 Em 1894, foi fundada a Escola Politécnica de São Paulo pelo engenheiro 

Antonio Francisco de Paula Souza (1843 – 1917)78 que aliou uma formação científica e 

técnica, estabelecendo um laço entre empresa construtora e escola79 por meio do 

funcionamento do mencionado Gabinete.  

Ainda sobre a fundação da Escola Politécnica, Elza Nadai aponta que no caso paulista, 

a burguesia agroexportadora garantia por meio dos projetos educacionais a sua hegemonia 

política e social, sendo que a educação superior possuía destaque neste projeto.80 

A instalação do Gabinete de Resistência dos Materiais anexo ao edifício da Escola 

Politécnica, partiu da criação de um laboratório didático associado à cadeira de Resistência 

dos Materiais, lecionada por Paula Souza, com o planejamento do Prof. Ludwig Von Tet 

Mayer, da Escola Politécnica de Zurique.81 Os alunos começaram a frequentar o Gabinete 

 

 

77 FREITAS, Maria Luiza de. Modernidade Concreta: as grandes construtoras e o concreto armado no Brasil, 

1920 a 1940. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p.33; CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A Ditadura dos 

Empreiteiros: as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial 

brasileiro, 1964 – 1985. Tese (Doutorado) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012. p. 37 

78Antonio Francisco de Paula Souza (1843 – 1917), foi um engenheiro, pertencente a uma família de políticos 

influentes na província paulista - seu pai, ocupou a pasta ministerial da Agricultura na década de 1860. Do lado 

da materno, estavam os vínculos com a abastada família Paes de Barros. Aparentemente, se formou em 

Engenharia nas escolas Eidgenössische Technische Hochshule de Zurique e a Escola do Grão-Ducado de Baden, 

referencias na área. Segundo Cristina de Campos, os estudos na Europa foram complementados com uma 

viagem aos Estados Unidos, entre 1869 e 1870. Ocupou os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura, 

e no governo do Estado de São Paulo, organizou a Superintendência de Obras Públicas, entre 1890 e 1891. Ver: 

CAMPOS, Cristina de. Ferrovias e Saneamento em São Paulo. O engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza 

e a construção da rede de infra-estrutura territorial e urbana paulista, 1870-1893. Campinas: 

Pontes/FAPESP/Escola Politécnica de São Paulo, 2010; CAMPOS, Cristina de. O engenheiro Antonio Francisco 

de Paula Souza e a construção das redes de infraestrutura do estado de São Paulo no final do século XIX. In: 

ATIQUE, Fernando; CAMPOS, Cristina de; DANTAS, George. Profissionais, práticas e representações da 

construção da cidade e do território. São Paulo: Editora Alameda, 2013. 

79
 GITAHY, Maria Lúcia Caira. O papel do Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola Politécnica na 

Transparência da Tecnologia do Concreto para São Paulo, 1899 – 1925: um relato preliminar de pesquisa. 

CADERNOS IG, Campinas, v. 4, n.2, p. 29-70, 1994. p. 37; FREITAS, Maria Luiza de. O Lar Conveniente: os 

engenheiros e arquitetos e as inovações espaciais e tecnológicas nas habitações populares de São Paulo (1916-

1931). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2005.p.101 

80 NADAI, Elza. Ideologia do Progresso e Ensino Superior (São Paulo, 1891 – 1934). São Paulo: Edições 

Loyola, 1987. p. 16 

81 GITAHY, Maria Lúcia Caira. O papel do Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola Politécnica na 

Transparência da Tecnologia do Concreto para São Paulo, 1899 – 1925: um relato preliminar de pesquisa. 

CADERNOS IG, Campinas, v. 4, n.2, p. 29-70, 1994. p. 19 
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ainda no mesmo ano em que foi instalado, e sob orientação dos professores, realizaram os 

primeiros projetos experimentais com concreto. O Gabinete possuía como objetivo 

Fornecer uma instrução sistemática dos métodos experimentais empregados na 

determinação dos dados numéricos utilizados nos cálculos do engenheiro e 

familiarizar os alunos com a resistência e as outras propriedades dos materiais 

de construção. Na aprendizagem ordinária, o futuro engenheiro tem raras vezes 

ocasião de estudar certas coisas úteis como as propriedades do ferro, do aço ou 

dos outros materiais que terá de empregar; a sua resistência, o rendimento das 

maquinas, a economia relativa dos diversos sistemas e o poder vaporizador das 

caldeiras são estes apenas alguns exemplos de uma porção de coisas soque as 

quais é essencial não só ter alguma ideia, mas ainda conhecê-las suficientemente 

para sobre elas formar um conceito fundamental e preciso. São materiais que 

apresentam grande analogia com as que estudam nos laboratórios de física e 

química.82 

 

O concreto se destacou por seu potencial construtivo nas últimas décadas do século 

XIX, e se difundiu graças à construção de uma rede de infraestrutura em São Paulo. A 

industrialização, as reformas urbanas e construção de edificações, estabeleceram interesse da 

indústria de construções, bem como o Governo do Estado e o munícipio de São Paulo, nas 

atividades do Gabinete, que firmou a atividade de pesquisa. Em 1904, a partir de uma 

proposta discutida no Grêmio Politécnico, os alunos realizaram análises no Gabinete com os 

materiais mais utilizados nas construções em São Paulo, e publicaram o “Manual de 

Resistência dos Materiais”, em 1905.83 

Entre os anos de 1907 e 1912, o Gabinete foi ampliado fisicamente e reaparelhado 

com as novas máquinas adquiridas com a verba da Escola Politécnica, naquele período, a 

função didática do Gabinete foi predominante, com dois anos de prática laboratorial por meio 

dos cursos de Resistência dos Materiais e Estabilidade, que atualizou seu currículo no mesmo 

período. É preciso destacar, também, o desenvolvimento de pesquisas de interesse geral, seja 

por iniciativa dos alunos, como ensaios solicitados por empresas. Em sua maioria, os pedidos 

 

 

82 NADAI, Elza. Ideologia do Progresso e Ensino Superior (São Paulo, 1891 – 1934). São Paulo: Edições 

Loyola, 1987. p. 58 

83 GITAHY, Maria Lúcia Caira. O papel do Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola Politécnica na 

Transparência da Tecnologia do Concreto para São Paulo, 1899 – 1925: um relato preliminar de pesquisa. 

CADERNOS IG, Campinas, v. 4, n.2, p. 29-70, 1994. p. 43-44 
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mais frequentes eram os de cimento, metais e concreto, respectivamente, sendo que o número 

de solicitações caiu apenas no período da I Guerra Mundial e durante a Revolução de 1924.84 

Deste modo, é importante destacar que todo o projeto educacional da Escola 

Politécnica, segundo Elza Nadai, bem como o Gabinete de Resistência dos Materiais – ao 

executar ensaios solicitados por empresas -, respondiam diretamente às questões da elite 

paulista e aos interesses de modernização do Estado.85 

Com as atividades que o Gabinete se dedicava, um grupo de professores na Escola 

Politécnica, liderado por Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851 – 1928)86, discutia a 

criação de um Instituto de Tecnologia, anexo à Escola, para atender à demanda industrial, 

especialmente da indústria química e de materiais de construção. Esta nova forma, implicou 

em uma reestruturação profunda no Gabinete, tarefa que foi incumbida ao aluno Ary 

Frederico Torres (1900 – 1973)87 após retornar de uma viagem da Europa e passar um ano 

estagiando no Laboratório de Ensaio de Materiais de Zurique. Segundo Maria Lucia Gitahy: 

a ideia não era partir logo para um projeto grandioso, mas sim valorizar a 

pesquisa tecnológica e a colaboração com a indústria que já existiam no 

 

 

84
 Idem, Ibidem. p.48 

85 NADAI, Elza. Ideologia do Progresso e Ensino Superior (São Paulo, 1891 – 1934). São Paulo: Edições 

Loyola, 1987. 

86Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851 – 1928) diplomou-se engenheiro-arquiteto pela Universidade de 

Gante, na Bélgica.  Foi convidado para organizar o curso de Engenheiros – Arquitetos da Escola Politécnica, 

local em que foi professor, vice-diretor e diretor, substituindo Paula Souza e esteve na direção do Liceu de Artes 

e Ofícios de São Paulo. Com estas atividades, ainda possuía um escritório, que se consolidou no final do século 

XIX. Sobre Ramos de Azevedo, ver os trabalhos de: BUENO, Beatriz Picolotto Siqueira. Escrtório Ramos de 

Azevedo: a arquitetura e a cidade. Catálogo da Exposição patrocinada pelos Correios. São Paulo: ECT, 2015; 

CARVALHO, Maria Cristina Wolff de. Ramos de Azevedo. São Paulo: EDUSP, 2000; FARAH, Ana Paula. A 

produção do Engenheiro – Arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo na Província de São Paulo. 

(Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2003; MOURA, Carlos Thaniel. Ramos de Azevedo e Ernesto Dias de Castro: Alianças 

domésticas e espaciais em São Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel e Licenciado em História) – 

Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2017. 

87Ary Frederico Torres (1900 – 1973), ingressou na Escola Politécnica em 1919, e participou do Grêmio 

estudantil. No último ano, abriu uma pequena firma de terraplanagem com um colega. Ao formar-se, mudou para 

a Europa e deixou a firma. Trabalhou seis meses no laboratório de Ensaios de Materiais de Zurique. Estudou 

tecnologia do concreto com e participou de pesquisas e debates que conduziriam à organização das normas 

suíças para madeiras. Frequentou na Eidgenössische Technische Hochshule, as seções de pesquisa e debate sobre 

Estatistica das Construções e Construções de Pontes. Em Paris, trabalhou com o prof. Guillet em seu laboratório 

de Metalografia no Conservatoire des Arts et Métiers. Visitou laboratórios na Suíça, França, Alemanha, Bélgica, 

Itália e Holanda. Ao voltar de sua viagem, apresentou seu relatório aos professores da Politécnica, que o 

publicaram no Diário Oficial. Ver: GITAHY, Maria Lucia Caira. Adaptando e inovando: O Laboratório de 

Ensaios de Materiais da Escola Politécnica e tecnologia do concreto em São Paulo, 1926-1934. História, 

Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v. VII, n.3, 2001, p. 675-690. 
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Gabinete, fortalecendo-as e imprimindo-lhes novos rumos. O Gabinete poderia 

continuar a exercer sua função didática, mas seria conferida prioridade às 

funções de pesquisa, tanto de interesse geral e iniciativa dos pesquisadores da 

instituição, quanto per encomenda da empresa privada. Urgia então, que um 

novo regulamento conferisse autonomia à instituição para cobrar taxas pelos 

ensaios e para selecionar rigorosamente o pessoal a ser admitido. E, proposta 

inovadora, este pessoal seria contratado em tempo integral e dedicação 

exclusiva, para que se pudesse criar os especialistas pesquisadores.88 

 

Com a apresentação de um novo plano, que foi aceito pela congregação da Escola, 

Ary Torres foi designado diretor do Laboratório de Ensaios e Materiais (LEM), a nova forma 

do Gabinete. Com a reestruturação, um novo regulamento foi aprovado, sendo possível a 

cobrança de taxas pelos ensaios e o tempo integral para os pesquisadores.89 O Laboratório se 

estruturou em três sessões técnicas – Aglomerantes e Concretos, Madeiras e Metais, e 

destaca-se aqui, que além de difundir o método racional de dosagem do concreto, o LEM 

multiplicou a demanda por ensaios do mesmo, apresentando apenas um decréscimo com a 

crise de 1929.90 Ainda assim, o Laboratório realizava palestras e reuniões periódicas com 

fabricantes, engenheiros, e representantes do meio técnico, visando discutir sobre tecnologias 

construtivas. Dos ensaios solicitados ao LEM, Nicole Boehringer destaca  

Agregados, aglomerantes e concreto – logo, todos os grandes construtores de 

concreto armado de São Paulo tomaram conhecimento do método racional de 

dosagem dos concretos, adaptado e divulgado pelo LEM, aplicando-o; (...) as 

pesquisas de interesse geral continuaram a ser desenvolvidas, principalmente em 

relação ao concreto e seus componentes. O principal enfoque diz respeito ao 

concreto e os métodos de dosagem racionais, em contraposição aos métodos de 

dosagem empíricos, então utilizados comumente nas obras de construção civil. 

Isso envolve o controle da qualidade tanto do cimento como dos agregados 

empregados.91 
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econômica. In: GITAHY, Maria Lucia Caira; PEREIRA, Paulo Cesar Xavier. (Org.). O Complexo Industrial da 

Construção e a Habitação Econômica Moderna, 1930-1964. São Carlos: RiMa Editora, 2002. p. 76 
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Além destes pontos de pesquisa que o Laboratório desenvolvia, devemos destacar a 

participação do mesmo no I Congresso de Habitação, em 1931, em São Paulo. 

Com o movimento constitucionalista de 1932, as atividades do LEM foram afetadas, 

tornando-se então, indústria bélica, produzindo granadas de mão e munição para artilharia 

pesada. No final do ano de 1933, o Laboratório articulava uma nova reestruturação para 

ampliar as suas atividades e atender a demanda técnica de outros setores industriais. Neste 

período também estava sendo articulada a fundação da Universidade de São Paulo (USP) e se 

fazia necessário um status institucional mais adequado à pesquisa tecnológica, condizente 

então com o projeto ideológico da burguesia paulista, como apontado por Elza Nadai.92 Em 

1934, criou-se então o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), anexo à Escola Politécnica. 

Segundo Gitahy, a criação do IPT teve como objetivos: 

realizar pesquisas de caráter experimental de interesse da indústria e das 

construções, desempenhar a função de laboratório estadual de ensaio de 

materiais e metrologia; fornecer os dados experimentais necessários à 

formulação de normas e padrões, ministrar as aulas de prática laboratorial para 

os diferentes cursos oferecidos pela Escola Politécnica; formar, entre os alunos 

graduados pela Escola Politécnica, técnicos especializados nos vários ramos 

industriais.93 

 

Deste modo, é possível evidenciar que a mudança organizacional do IPT e suas 

pesquisas sobre a utilização do concreto, estão inseridas não apenas dentro de um contexto de 

construções de infraestruturas, mas também, como apontado no início deste capítulo, dentro 

de um momento em que a política habitacional foi estimulada pelo governo federal, e mais 

posteriormente pelo estadual. 

O início da década de 1950, para além da criação da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e da instituição do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), pelo 

governo federal, em 1951, foi também o início da transferência gradual do IPT dos galpões do 

antigo edifício no Bom Retiro, para os edifícios no Butantã. A mudança do espaço físico 

permitiu que o Instituto pudesse ampliar as suas atividades, bem como reestruturar sua forma 
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Loyola, 1987. 
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de laboratórios em Divisões Técnicas, cada uma voltada para uma grande área da indústria, 

sendo que a Divisão de Engenharia Civil, era formada pelas seções de Ensaio de Concreto; 

Estrutura, Física das Construções, Fundações; Geologia Aplicada; Pavimentos e Solos. A 

transferência para a unidade em outra região da cidade de São Paulo foi concluída apenas em 

1965.94 

Como apontado por Gabriela Marinho, as décadas de 1940 e 1950 foram importantes 

para a consolidação das estruturas acadêmicas, administrativas e científicas da Universidade 

de São Paulo.95 A instalação, em 1948, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo para a mesma área que o IPT, merece seu destaque dentro deste 

panorama de consolidação da universidade pública paulista. Foi durante a década de 1950 que 

a FAU/USP reformulou seu currículo, baseado nas discussões dos Encontros Nacionais de 

Arquitetos, Professores e Estudantes de Arquitetura.96 O novo currículo, como apontado por 

Segawa, foi elaborado pelo arquiteto paranaense João Batista Vilanova Artigas, formado pela 

Escola Politécnica, antigo docente daquela unidade, e um dos pilares docentes da FAU. 

Artigas, que estava extremamente ligado aos debates sobre a Arquitetura Moderna e a 

racionalização da construção e a profissionalização do arquiteto, é visto como um ator social 

preponderante para os rumos que a propalada “função social do arquiteto” teria no ambiente 

paulista pós-1960.97 

 

 

94 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. IPT: 100 anos de Tecnologia (1899 – 1999). São Paulo: 

IPT, 1999.  

95 MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na 

Universidade de São Paulo (1934 – 1952). São Paulo: Universidade São Francisco, 2001. p. 111   

96 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil (1900-1990). São Paulo: EDUSP, 1997. p. 146   

97João Batista Vilanova Artigas (1915 – 1985), formou-se engenheiro-arquiteto em 1937 pela Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo. Ainda estudante, estagiou no escritório de Oswaldo Arthur Bratke e Carlos Botti. 

Em 1946, embarcou para uma viagem de estudos por um ano para os Estados Unidos, como bolsista da John 

Simon Guggenheim Memorial Foundation  e frequentou aulas na Massachusetts Institute of Technology – MIT. 

Foi docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, um dos integrantes que fundaram o Instituto dos 

Arquitetos do Brasil – seção São Paulo (IAB-SP) e militante do Partido Comunista do Brasil (PCB), que 

influenciou diretamente na sua produção arquitetônica. Em 1954 a revista Acrópole editou um número especial 

em comemoração ao IV Centenário da cidade de São Paulo e ao IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, no qual 

a produção moderna paulistana era divulgada pelos por seus principais arquitetos, dentre estes profissionais, 

Artigas tinha presença destacada. Ver: BUZZAR, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: elementos 

para compreensão de um caminho da arquitetura brasileira (1938 – 1967). São Paulo: Editora Unesp/Senac, 

2014p. 299 – 325; SODRÉ, João Clark de Abreu. Roteiros americanos: as viagens de Mindlin e Artigas pelos 

Estados Unidos, 1943 – 1947. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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 O currículo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi fundamentado a partir do 

conceito de projeto, que estruturava todo o curso, no qual o espaço de aula e discussão estava 

organizado nos estúdios ou ateliês. Essa reorganização do currículo paulista, alinhado com o 

desenvolvimento da prática de uma arquitetura com características próprias, a qualificou 

como “Escola Paulista”.98 A consolidação deste modelo foi dada a partir de uma série de 

fatores, dentre eles as condições políticas de discussão e ação das esquerdas; a matriz com que 

tinha se originado o curso de arquitetura em São Paulo, ou seja, na engenharia, configurando 

então arquitetura paulista como uma questão tecnológica, e São Paulo como um centro de 

pesquisas tecnológicas sobre construção, pela atuação do IPT, e principalmente pelas ações 

nacional-desenvolvimentistas do Governo de São Paulo, nos primeiros anos da década de 

1960, com o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto, conhecido como PAGE, entre os 

anos de 1959 e 1963. 

Este plano foi uma das medidas realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo 

visando o desenvolvimento da industrialização, por meio da conciliação das forças 

governamentais, com capital de empresas privadas e iniciativas internacionais. A concepção 

do PAGE foi baseada no Plano de Desenvolvimento da Bacia do Rio Paraná do Governador 

Lucas Nogueira Garcez (1951 – 1955) pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 

Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS), e estava estruturado em três setores: 

expansão agrícola; infraestrutura (energia, ferrovias, rodovias, pontes municipais, aeroportos, 

portos e navegação) e melhoria das condições do homem. Neste último setor, estavam 

incluídas as áreas de educação, cultura e pesquisa, justiça e segurança e saúde pública, sendo 

que a área habitacional não estava presente, o que poderia ser um forte indutor de 

desenvolvimento.99  

O PAGE foi amplamente apoiado pelos arquitetos, adesão que foi articulada pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil, seção São Paulo (IAB-SP).100 Os arquitetos da Escola 

Paulista, associados ao Instituto, participaram das construções de escolas e fóruns propostos 

 

 

98 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil (1900-1990). São Paulo: EDUSP, 1997. p. 146 

99 CAMARGO, Mônica Junqueira de. Poéticas da razão e construção: conversa de paulista. Tese (Livre 

Docência) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. p. 182. 

100 Idem, Ibidem. p. 188. 
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pelo Plano, o que conformou a ação na disseminação e consolidação da arquitetura moderna 

paulista durante estes primeiros anos da década de 1960. 

É importante destacar que além ligação com a universidade, e o papel do ensino 

superior como elemento no processo de modernização e desenvolvimento do Estado, uma das 

principais características do IPT foi criar especialistas entre os seus técnicos. Segundo Nicole 

Boehringer 

O IPT passou a contribuir para a formação de especialistas que não participavam 

de seu quadro técnico efetivo, de duas maneiras diferentes: por intermédio da 

especialização de técnicos que já militavam nas indústrias e que, mediante a 

aprovação do pedido ao Conselho Administrativo, executavam estágios gratuitos 

de duração de três a seis meses; e pela especialização dos diplomados pela 

Escola Politécnica de São Paulo, por meio de bolsas de estudos instituídas por 

industriais ou como assistentes-alunos, escolhidos entre os melhores alunos da 

escola a partir do quarto ano de graduação. (...) O IPT também contribuiu para a 

formação de mão-de-obra técnica, por meio das atividades de suas oficinas e da 

instituição de cursos, como o de concreto armado, em colaboração com outras 

instituições, como o SENAI.101 

 

Para além destas especializações dentro das indústrias, os colaboradores foram 

incentivados a realizar cursos de pós-graduação em universidades estrangeiras, além das 

políticas de incentivo de pequenas visitas, treinamentos e cursos de curta duração que 

seguiam a tradição da Escola Politécnica. O período entre o final da II Guerra Mundial e o 

início da década de 1970, foi importante para este estabelecimento do Instituto no meio 

acadêmico internacional. Durante este período, o quadro de técnicos do IPT possuía alunos 

matriculados em algumas universidades norte-americanas, como Harvard University, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Carnegie Tech.102 

 

 

101 BOEHRINGER, Nicole. O papel do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) na construção 

econômica. In: GITAHY, Maria Lucia Caira; PEREIRA, Paulo Cesar Xavier. (Org.). O Complexo Industrial da 

Construção e a Habitação Econômica Moderna, 1930-1964. São Carlos: RiMa Editora, 2002. p. 84 

102 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. IPT: 100 anos de Tecnologia (1899 – 1999). São Paulo: 

IPT, 1999. 
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Dentre estes técnicos, os relatórios e 

informativos do IPT destacam a atuação de 

Heraldo de Souza Gitahy, engenheiro e técnico 

do IPT que viajou para os Estados Unidos para 

trabalhar com Ruy Carlson e Lewis Tuthill da 

Berkeley University, fazendo experimentações 

para a resistência do concreto em barragens 

hidrelétricas, em um momento em que 

começavam as grandes obras de eletrificação do 

Estado.103 Heraldo Gitahy, após a sua estadia 

entre os americanos, elaborou um relatório para 

o IPT, denominado “Controle Estatístico da 

Qualidade do Concreto” e aplicou o 

conhecimento adquirido nos EUA na construção 

da Usina Hidrelétrica de Jupiá (1962), além de 

acompanhar grandes obras de hidrelétricas. 

Gitahy também foi chefe da seção de ensaios de 

concreto do IPT. 

Esta vinculação do Instituto com instituições norte-americanas se deve, em parte, pela 

atuação de Ary Torres nas duas reestruturações mencionadas, e por sempre vincular a 

pesquisa com a indústria – local em que circulava com facilidade. Em 1944, Torres participou 

do Conselho Nacional de Política Econômica e Industrial, junto com Roberto Simonsen (1889 

– 1948).104 No mesmo ano, participou do Congresso das Comissões Nacionais de Fomento 

Interamericano, realizado em Nova York e patrocinado por Nelson Rockefeller (1908 – 

1979), coordenador do Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, o qual nos 

deteremos com mais atenção no próximo capítulo. Para além destas ligações com os Estados 

 

 

103 Dentro desta análise, destacamos o convênio do IPT com as Entrais Elétricas de São Paulo (CESP), com 

apoio tecnológico na área de Engenharia Civil. 

104 Roberto Cochrane Simonsen (1889 – 1948) formou-se engenheiro na Escola Politécnica de São Paulo. 

Trabalhou na diretoria geral de obras de Santos e atuou na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Foi 

membro fundador e presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Ver: WEINSTEIN, 

Barbara. (Re) Formação da classe trabalhadora no Brasil (1920 – 1964). São Paulo: Cortez CDAPH-IFAN – 

Universidade São Francisco, 2000. 

Figura 1: O engenheiro Heraldo de Souza 

Gitahy. Fonte: Arquivo Heraldo Gitahy 
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Unidos, em 1961, Torres integrou a Comissão dos Nove, na qual foi constituído o programa 

Aliança para o Progresso, da United States Agency for International Development.105 

O anuário comemorativo de 100 anos de atividade do IPT traz um comentário de Ary 

Torres sobre a participação na Aliança para o Progresso, transcrita a seguir: 

A minha associação em iniciativas anteriores, no vasto campo do 

desenvolvimento econômico, dá-me a convicção de que se imporia um 

mecanismo conveniente, planejado e coordenado, de que participassem as 

diversas entidades financeiras interessadas na Aliança, adaptadas às condições 

especiais de cada país, no sentido de dar na etapa inicial do programa uma ajuda 

rápida e eficiente para a elaboração e financiamento de projetos bem 

selecionados, independentemente de requisitos cuja satisfação por parte dos 

países assistidos dependerá, sobretudo da própria aceitação popular do esquema 

da Aliança para o Progresso. Dessa forma seria produzido um impacto 

psicológico, que reputo essencial, criando clima de confiança necessário para 

estimular a iniciativa privada, interna e externa, indispensável para completar os 

investimentos mínimos previstos em Punta del Este.106  

 

Entre 1973 e 1980 o IPT estabeleceu um acordo com a United States Agency for 

International Development (USAID), junto com o Conselho Estadual de Tecnologia de São 

Paulo para “alargar e aumentar o uso de serviços tecnológicos das comunidades industrial e 

agroindustrial; estender o escopo dos serviços tecnológicos disponíveis, e incrementar as 

capacitações das organizações que prestam tais serviços”.107 Esta vinculação de trabalhos do 

IPT com a USAID, se constituiu, basicamente como um acordo de organização de trabalhos 

entre os diversos laboratórios do Instituto com equipes técnicas de instituições norte-

americanas. Basicamente quatro instituições fizeram parte deste acordo – o Denver Research 

Institute para pesquisas com fundição e processos metalúrgicos, o Institute of Gas Technology 

para pesquisa com processos biológicos de resíduos industriais, o Virginia Polytechnic 

Institute para trabalhos ligados à estrutura de madeira, e por fim, o National Bureau of 

Standards, o qual deteremos nossa atenção. 

 

 

105 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. IPT: 100 anos de Tecnologia (1899 – 1999). São Paulo: 

IPT, 1999. p. 16 

106 Idem, Ibidem. p. 17 - 18 

107 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Relatório Anual – 1974. São Paulo: IPT, 1975. 
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O National Bureau of Standards, é um órgão governamental norte-americano que 

“possui como objetivo fortalecer e avançar a ciência e tecnologia da nação, e facilitar sua 

efetiva aplicação para o benefício público”108, sendo que, dentro das pesquisas conduzidas 

pelo Bureau, estavam a pesquisa científica e tecnológica para a indústria e o governo. O 

acordo com o IPT consistia em trabalhos de informação em normas técnicas, na criação de um 

laboratório de referência para cimento e concreto, estimulando pesquisa sobre construção. 

A pesquisa sobre construção estava dentro de um projeto político do governo do 

Estado de São Paulo em promover uma intensificação na oferta habitacional, por meio da 

ação da Caixa Estadual de Casas para o Povo, a CECAP. 

 

1.3 A Caixa Estadual de Casas Para o Povo – CECAP – e seus primeiros anos de 

funcionamento 

 

A Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP) foi criada, como apontado na 

primeira parte deste capítulo, em meio a uma crise habitacional no Brasil, na esteira do 

esvaziamento do projeto da Fundação da Casa Popular (FCP), em São Paulo. Organizada em 

1949, a CECAP assumiu forma política e foi estruturada pela Lei Estadual n.483 como uma 

autarquia ligada à Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio. Apesar do cenário de 

composição, a autarquia permaneceu inoperante até a década de 1960.  

 

 

108 Podemos ler, em um relatório datado de 1978, que “o National Bureau of Standards foi estabelecido por um 

ato do Congresso n. 3 em março de 1901. O objetivo geral do bureau é fortalecer e promover a ciência e a 

tecnologia da nação e facilitar sua aplicação efetiva para benefício público. Para este fim, a bureau realiza 

pesquisas e fornece: (1) uma base para o sistema de medição física da Nação, (2) serviços científicos e 

tecnológicos para indústria e governo, (3) uma base técnica para equidade no comércio, e (4) serviços técnicos 

para promover a segurança pública. O trabalho técnico da Repartição é realizado pelo Laboratório Nacional de 

Medição, pelo Laboratório Nacional de Engenharia e pelo Instituto de Ciências da Computação e Tecnologia.”   

[No original]:“the National Bureau of Standards was established by an act of Congresso n March 3,1901. The 

Bureau’s overall goal is to strengthen and advance the Nation’s Science and technology and facilitate their 

effective application for public benefit. To this end, the Bureau conducts research and provides: (1) a basis for 

the Nation’s physical measurement system, (2) scientific and technological services for indusry and 

governement, (3) a technical basis for equity in trade, and (4) technical services to promote public safety. The 

Bureau’s technical work is perfomed by the National Measurement Laboratory, the National Engineering 

Laboratory and the Institute for Computer Sciences and Technology” In: NATIONAL BUREAU OF 

STANDARDS, Annual Report, 1978.  



58 

 

Não há registros de criação de um escritório para suas atividades, nem de contratação 

de funcionários ou construção de moradias – apenas um pequeno conjunto na cidade de Paulo 

de Feria, até meados dos anos 1960. Deve-se, no entanto, prestar certa atenção aos políticos 

que mobilizam estas ações. A criação e regulamentação da CECAP foram feitas durante as 

gestões de Ademar de Barros Pereira, um médico que havia se tornado interventor em São 

Paulo (1938 – 1941), apesar de ter tomado partido durante o movimento Constitucionalista de 

1932,  caracterizando-o como uma figura muito controversa em suas posições políticas, ora se 

mostrando como uma figura popular do interior, ora respondendo aos anseios da burguesia 

paulista.109 

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, na publicação do ‘Plano Estadual de 

Habitação’, de 1975, estes primeiros anos de latência na CECAP se devem ao crescimento 

urbano nas cidades paulistas, ao surto inflacionário e à vigência da Lei do Inquilinato que 

desmotivava as aplicações em investimentos imobiliários. Tal cenário realmente havia se 

instalado no país, porém deve-se destacar que as posturas federais e governamentais deixaram 

de lado tal questão ao se voltarem ao desenvolvimento industrial, dentro de um cenário 

nacional-desenvolvimentista. 

Até o ano de 1964, a autarquia arrecadava 1% do recolhimento total dos impostos 

paulistas, segundo algumas notas publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o que 

desagradava parte dos políticos, dentro do que era apontado pelas reportagens do jornal, que 

não viam o investimento do orçamento que era destinado para a habitação.110 No entanto, tal 

incômodo não era acompanhado de debates para o funcionamento e estruturação da CECAP 

ou mesmo de políticas públicas voltadas para a habitação. 

É importante destacar que em uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, datada 

do início de 1964, foi relatada a falta de moradias produzidas pelo governo do Estado, junto 

com uma possível solução: a produção de casas pré-fabricadas com a participação de 

empresários norte-americanos. Lemos na matéria que: 

 

 

109 TAVARES, Rodrigo Rodriguez. “Contra a propriedade pública, em defesa da privada”: Ademar de Barros 

desenhado na imprensa comunista (1947 – 1964). História: Questões & Debates, [S.l.], v. 61, n. 2, dez. 2014. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/39018. Acesso em: 11 dez. 2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.5380/his.v61i2.39018. 

110 Jurisprudência, Caderno Geral, O Estado de São Paulo, 06 de dezembro de 1960, p. 26 
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Em reunião realizada ontem nos Campos Elíseos, da qual participaram diretores 

da Caixa Econômica Estadual e do IPESP e o diretor do Serviço Estadual de 

Planejamentos, o governador pelo Estado determinou estudos, pelo prazo 

máximo de cinco dias, para uma proposta que lhe foi encaminhada por duas 

empresas norte-americanas, dedicadas à fabricação de casas pré-construídas e 

que podem montar no mínimo 30 casas por dia. O governador afirmou que, 

segundo relatório que recebeu há um déficit de 46 mil casas em São Paulo, e que 

a fabricação dessas moradias deverá resolver parte do problema. Determinou 

ainda o chefe do Executivo ao Serviço Estadual de Planejamento que realize um 

levantamento dos terrenos pertencentes ao estado, à Caixa Econômica, ao IPESP 

e ao Banco do Estado num raio de 30 quilômetros do Marco Zero (Praça da Sé). 

O sr. A. de Barros ao final da reunião informou que resolverá de qualquer 

maneiro o problema habitacional em São Paulo, e que com a garantia de três 

bilhões de cruzeiros retirados da CECAP, da Caixa Econômica e do IPESP, fará 

contrato para que as empresas norte-americanas comecem já no próximo mês a 

construir as casas. O contrato inicial será para a construção de seis mil 

unidades.111 

 

O projeto, pelo o que conhecemos da produção estadual paulista não ocorreu, porém 

tal nota de reportagem nos indica que o interesse em uma parceria entre empresários 

estadunidenses e o governo de São Paulo remontam o início do ano de 1964, sendo que neste 

caso, o financiamento para a construção viria do dinheiro que a CECAP havia captado até 

então.  

 A autarquia foi regulamentada no início do ano de 1964, um pouco antes do golpe civil 

– militar. Em outubro do mesmo ano, o deputado estadual Dante Yatauro Perri, do Partido 

Republicano (PR) foi empossado como superintendente, dispondo de um orçamento inicial de 

850 milhões de cruzeiros que havia sido arrecadado até então pela CECAP. O jornal o Estado 

de S. Paulo, entre 1964 e 1966 divulgou algumas matérias sobre tentativas de construção de 

pequenos conjuntos habitacionais, como atesta esta nota de dezembro de 1964: 

O secretário do Trabalho, sr. Antonio Morimoto, assinou ontem em seu gabinete 

o primeiro edital de concorrência pública para a construção, no próximo ano, de 

casas populares a ser vendidas a trabalhadores paulistas, mediante 

financiamento. Poderão também se inscrever trabalhadores estrangeiros que 

residam no país há mais de 10 anos. Informou o secretário do Trabalho que para 

a execução desse plano, reorganizou a Caixa Estadual de Casas para o Povo – 

CECAP – criada em 1949. A CECAP ficará subordinada à sua pasta. Disse 

ainda que o organismo disporá de verba de 5 bilhões e 125 milhões de cruzeiros, 

 

 

111 Estudos para construção de moradias pré-fabricadas, Caderno Geral, O Estado de S. Paulo, 28 de fevereiro de 

1964, p. 12 
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para o próximo ano. Lamentou o titular da pasta do Trabalho que o Banco 

Nacional de Habitação não tenha dado à CECAP a atenção que esta merece, e 

que os primeiros entendimentos com o BNH não tenham logrado o êxito 

esperado. Declarou que a sua pasta estará à disposição da srta. Sandra 

Cavalcanti, presidente do BNH para que a CECAP se torne um órgão executivo 

do Plano Nacional de Habitação, elaborado pelo governo federal.112 

 

Apesar da matéria, e cruzando as informações com o levantamento do Grupo 

Arquitetura e Planejamento e de uma entrevista com arquitetos na FAU, a autarquia 

permaneceu inoperante, novamente, no setor habitacional até a metade de 1966, quando foi 

anunciada a construção do conjunto da cidade de Paulo de Faria, na região de Olímpia – 

durante este período, suas atividades se resumiam em arrecadar fundos por meio de impostos 

de transação de imóveis, impostos de vendas e destinação orçamentária.113 

 No ano final do ano de 1966, o político Roberto Abreu Sodré (1917 – 1999) foi 

nomeado governador do Estado de São Paulo, pelo então regime político autocrático. Durante 

a distribuição de cargos públicos, notou que dentre os agraciados, não havia contemplado com 

cargos seu amigo e companheiro político da União Democrática Nacional (UDN), José 

Magalhães Prado (1916 – 1969),114 um deputado estadual e político da cidade de Jaú, na 

região centro-oeste do estado de São Paulo. Para remediar a ação, o então governador 

ofereceu a Prado a superintendência da CECAP.115 

 

 

112 CECAP pretende construir 100 casas, Caderno Geral, O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 de Dezembro de 

1964, p. 17 

113
 Estas informações foram retiradas do debate realizado com o arquiteto Ruy Gama sobre a atuação da CECAP 

e construção do conjunto de Guarulhos, em 1968, e transcrito no volume n. 4 da Revista Desenho, da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Gama era, na época, assistente do superintendente da 

CECAP, José Magalhães Prado, comissionado na CECAP pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de 

São Paulo. 

114 José Magalhães de Almeida Prado (1916 – 1969), ou como ficou conhecido, “Zezinho” Magalhães Prado, 

nasceu em Jaú, interior do Estado de São Paulo. Membro da União Democrática Nacional (UDN) - foi vereador 

e presidente da Câmara Municipal de Jaú e, em 1955, se tornou prefeito da cidade. No final da década de 1960, 

Prado assumiu o cargo de deputado estadual. Deixou a Assembleia Legislativa no final do mandato, em 1963, 

concentrando suas atividades na vida privada: foi gerente de uma organização industrial do Ceará e ao voltar 

para Jaú, assumiu a direção da construção da Usina Lambari, foi presidente do Clube de Futebol XV de Jaú, 

onde conheceu Juvenal Juvêncio, que posteriormente foi superintendente da CECAP, após o falecimento de 

Prado (Jornal O Grêmio - Grêmio Esportivo Zezinho Magalhães Prado. “Quem foi Zezinho Magalhães Prado’. 

Guarulhos, jun. de 1973. Edição nº1). 

115 Segundo uma entrevista do arquiteto Fabio Penteado para Fabiana Cerávolo. Ver: ANEXO II. In: 

CERÁVOLO, Fabiana. A pré-fabricação em concreto armado aplicada a conjuntos habitacionais no Brasil: o 
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 Além da direção de Magalhães Prado, foi possível descobrir que em 1967 a diretoria da 

CECAP era composta por um conselho fiscal, formado por um advogado da OAB, e por 

representantes do Instituto de Engenharia de São Paulo, da Associação Paulista de Medicina, 

do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP), e dois representantes eleitos da Secretaria de Trabalho, 

Indústria e Comércio.116 Ou seja, além de um superintendente ligado às questões políticas, é 

possível observar que a CECAP ainda possuía representantes de setores diversos da elite 

paulista como conselheiros de investimento. 

A partir de 1967 a autarquia começou a funcionar efetivamente, não apenas com a 

estruturação de um escritório, mas principalmente na aplicação de fundos na construção de 

casas para operários, devido ao seu vínculo com a Secretaria de Trabalho, Indústria e 

Comércio ou até do próprio interesse dos centros industriais em disporem de habitações para 

seus funcionários em local próximo ao trabalho. A figura de Prado foi importante para o 

estabelecimento de critérios de aquisição de unidades habitacionais para a classe operária, 

pois determinou que os postulantes à moradia deveriam ser sindicalizados.117 

Com o início da estruturação da autarquia, o cronograma administrativo da CECAP se 

estabeleceu da seguinte maneira: a superintendência possuía a posição hierárquica na 

estrutura, comandando três setores – a Divisão Administrativa; a Divisão de Planejamento e 

Financiamento; e, por fim, a Divisão de Engenharia, que possuía duas seções internas, 

projetos e obras. 

O funcionamento da autarquia para a construção de conjuntos habitacionais se 

organizava do seguinte modo: a CECAP conversava com as Prefeituras Municipais do Estado 

de São Paulo para doação de terrenos públicos que poderiam ser destinados para a instalação 

de conjuntos habitacionais. A autarquia ficaria encarregada de realizar estudos de viabilidade 

e comercialização das unidades habitacionais a serem construídas e realizar a proposta de 

aplicação de investimentos, que deveria ser aprovado pela coordenação financeira do Estado, 

ou seja, pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo (CEESP), que financiou toda a 

 

 

caso do “Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado”. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 

116 Cecap abre inscrições para casas, Caderno Geral, O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 de Abril de 1967, p. 27 

117 Revista Desenho, Vol. 4. Laboratório de Artes Gráficas da FAU/USP, São Paulo, 1972. s.p.  
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produção da CECAP até 1979, e que era presidida durante a década de 1960 e início de 1970, 

por Oscar Klabin Segall, filho mais novo da família de ascendência judaica-russa, com grande 

expressão econômica na elite paulista. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, para 

construção de conjuntos  

a CECAP, que é uma autarquia com verba orçamentária própria, seleciona, 

dentro de um determinado critério, as cidades do interior que possuem maior 

número de operários e envia aos sindicatos um oficio no qual pedem: plano 

diretor da cidade que se localizam; áreas de 30 mil m² que eventualmente 

poderiam ser doadas à CECAP, as principais industrias, escolas, centos de 

saúde, de puericultura, hospitais e outros centros comunitários, zonas servidas 

por agua, luz, esgoto, calçamento e transporte urbano, orientação norte-sul, 

vento dominante, localização das ferrovias e rodovias, relação nominal de 

industrias existentes na cidade e número de operários, além do número de 

sindicatos. Posteriormente, o terreno é doado à CECAP, que abrirá concorrência 

para a construção das casas. Estas serão todas de 200 m², variando, apenas, o seu 

aspecto externo, possuindo todas áreas que o proprietário poderá utilizar como 

hortas, jardins ou construir outros cômodos. Um mês antes da entrega das casas, 

a CECAP publicará edital de habilitação.118  

 

A Divisão de Engenharia da CECAP era encarregada, então, da elaboração do projeto 

arquitetônico completo para as áreas cedidas pelas Prefeituras Municipais. Comumente, a 

autarquia aplicava o mesmo padrão de construções – conjuntos formados por até 120 casas, 

em sua maioria geminadas e com 60m² cada uma, com a ocupação em um terreno retangular, 

seguindo o modelo da fachada da figura 2. Uma vez que o financiamento fosse aprovado, a 

CECAP contratava a construção dos conjuntos por meio de concorrência pública, e se 

encarregava da fiscalização da execução da obra. Como contrapartida para a construção de 

casas, a autarquia esperava das prefeituras a instalação de infraestrutura, como rede elétrica, 

água, esgoto, além de garantir a instalação de equipamentos urbanos como escolas, 

abastecimento e serviços em geral na área.119  

 

 

 

118 CECAP fará 100 moradias, Caderno Geral, O Estado de S. Paulo, São Paulo, 06 de Maio de 1967, p. 11 

119Revista Desenho, Vol. 4. Laboratório de Artes Gráficas da FAU/USP, São Paulo, 1972. s.p.  
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Figura 2: Elevação da fachada de duas casas geminadas, projeto padrão da CECAP, desenvolvido pelo 

Divisão de Engenharia. Escala: 1:200. Fonte: Levantamento de dados pela autora.120 

 

O preço das casas era de NCr$4.500,00 para pagamento, em prestações, ao longo de 

15 anos,121 com juros de 10% ao ano, por um sistema pré-tabelado, com reajuste do saldo 

devedor e da prestação após 69 dias, proporcional à variação do salário mínimo da região. As 

prestações mensais e iniciais eram de NCr$ 48,36, acrescidas de seguro contra fogo, vida, 

invalidez e renda. As casas se destinavam a residência própria do responsável pela aquisição e 

a sua família, e a compra era feita de acordo com as condições gerais dos contratos de compra 

e venda e financiamento da CECAP.122 

Para concorrer à moradia, o candidato precisaria então, atender a alguns requisito: ser 

brasileiro, ou estrangeiro com filhos brasileiros, ou residente no Brasil há mais de 10 anos; 

não ser proprietário de um imóvel residencial; trabalhar há mais de um ano no mesmo 

emprego; ser trabalhador sindicalizado, como comentado anteriormente; receber remuneração 

não inferior a 1,2 vezes o salário mínimo; não receber remuneração não superior a 2,5 vezes o 

salário mínimo. O pedido de inscrição pode ser feito pelo próprio interessado ou a seu pedido, 

 

 

120 Para a construção da elevação da fachada foram verificadas várias fotografias de conjuntos padrão da 

CECAP, e algumas plantas de unidades habitacionais do CECAP Araraquara. 

121 Segundo o conversor de preços no acervo do jornal O Estado de S. Paulo, o valor de uma casa da CECAP em 

1967, valia cerca de R$ 112.500,00. Segundo o decreto nº 60.231, de 16 de fevereiro de 1967, do Presidente 

Castello Branco, o salário mínimo no Estado de São Paulo era de NCr$ 105,00. Deste modo, as prestações de 

uma moradia da CECAP correspondiam a quase metade do valor do salário do trabalhador. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60231-16-fevereiro-1967-400952-

publicacaooriginal-1-pe.html 10 de janeiro de 2019. 

122 CECAP fará 100 moradias, Caderno Geral, O Estado de S. Paulo, São Paulo, 06 de Maio de 1967, p. 11 
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ou também, pelo presidente do sindicato representativo da sua categoria profissional, em um 

formulário fornecido pela CECAP.123 

Após a finalização da construção, a autarquia iniciava a comercialização das 

unidades habitacionais dos conjuntos, divulgando em jornais locais ou no próprio 

empreendimento. Os interessados se inscreviam, e a própria autarquia verificava se eles 

estavam dentro da faixa de aquisição de uma unidade habitacional. A venda possuía 

financiamento da Caixa Estadual que facilitava a aquisição do imóvel por meio de um 

parcelamento da compra. 

Não foi possível, por meio do levantamento realizado, identificar qual o critério de 

seleção das cidades para construção de conjuntos habitacionais. Porém, a partir do 

levantamento de conjuntos construídos pela CECAP no “Inventário da ação governamental” 

do Grupo Arquitetura e Planejamento (GAP) e pelo uso do georreferenciamento das 

informações sistematizadas por meio de um software de SIG, conseguimos produzir o 

seguinte mapa da produção habitacional da CECAP entre 1967 e 1970: 

 

 

 

 

123 Idem, Ibidem. p. 11 
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Mapa 1: Produção habitacional da CECAP entre os anos 1967 e 1970. 

 Fonte: Mapa elaborado com base no Mapa Político do Estado de São Paulo de 2015, produzido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Sistematização e elaboração: Michele Dias. 

 

Deste modo, com as informações georreferenciadas, foi possível compreender que as 

ações nestes primeiros anos de atuação da CECAP se deram, principalmente, no interior, 

distantes da capital de São Paulo. Os pontos destacados em amarelo (conjuntos com até 50 

unidades habitacionais), estão dispersos pelo interior do Estado, bem como os pontos laranjas 

(até 100 unidades habitacionais), com apenas dois conjuntos na área considerada Vale do 

Paraíba Paulista (Cruzeiro e Guaratinguetá). Por fim, os pontos laranja escuro (até 200 

unidades habitacionais) se concentram no centro do Estado, e é necessário destacar que a 

cidade de Jaú, dentro deste recorte cronológico, recebeu dois conjuntos habitacionais (nos 

anos de 1968 e 1969), o que pode estar relacionado com as relações políticas do 

superintendente, José Magalhães e suas afiliações políticas com as cidades do entorno de Jaú. 

Ao mesmo tempo em que esta ação habitacional ocorria dentro da CECAP, na 

construção de conjuntos habitacionais que seguiam o projeto da Divisão de Engenharia, 

houve a estruturação do Escritório Técnico da CECAP, para elaboração de um conjunto de 

grande porte na cidade de Guarulhos, para atender à demanda de operários que se instalaram 

na cidade e, de certo modo, (re)estruturar a política habitacional da autarquia. 
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 Em um debate realizado em 1968, com os alunos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, os arquitetos Ruy Gama (assessor de José 

Magalhães Prado), Alfredo Paesani e Renato Nunes, funcionários do Departamento de Obras 

Públicas (DOP) e comissionados na CECAP, explicaram as razões para tal “reformulação” da 

política habitacional da CECAP. Segundo Gama:  

Esperava-se que com a intervenção da prefeitura se conseguisse garantia de 

certas facilidades no local, como rede de água, esgotos, energia elétrica, 

localização favorável quanto ao abastecimento, escolas e serviços públicos em 

geral. Esta experiência produziu uma série de resultados apreciáveis e nos levou 

a um balanço do que já havia sido feito para propor uma reformulação na 

política da CECAP (...) embora houvesse compromissos de extensão de rede de 

serviços públicos, estes não eram cumpridos e tivemos experiências bastante 

desanimadoras.124 

 

 Junto com esta reformulação da política habitacional da CECAP foi considerado, pelo 

arquiteto, que o déficit habitacional era maior na região metropolitana do Estado, 

caracterizando a escolha de Guarulhos como primeira opção para instalação de um conjunto 

habitacional de grande porte, delegando o projeto a um grupo de arquitetos influentes e 

reconhecidos no âmbito profissional e acadêmico, embora com posições políticas não apenas 

divergentes da ditadura civil-militar, como também entre si. 

 

1.4 O “Cartão De Visitas” de um conjunto paulista: Conjunto Habitacional Zezinho 

Magalhães Prado – CECAP Guarulhos 

 

Tudo isto [o projeto completo] – que ninguém nega deve ser parte integrante de 

nossa vida em comunidade – aliada a um planejamento inteligente e a uma 

arquitetura decente, coisas inerentes à capacidade de um bom arquiteto, fazem 

do Conjunto Habitacional de Cumbica, a mais importante realização de caráter 

humano, social, econômico e político dos últimos tempos no Brasil. Frente a um 

panorama tão melancólico com que a gente se depara numa exposição como 

essa, onde a casinha – que ali há tantas – sem significado aparece ao lado do 

edifício de apartamentos, confundindo o homem comum, esse projeto enche a 

gente de satisfação. Deverão surgir homens neste país com miolo na cabeça; e 

 

 

124 Revista Desenho, Vol. 4. Laboratório de Artes Gráficas da FAU/USP, São Paulo, 1972. s.p.  
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nesses momentos encontrarão arquitetos dispostos a trabalhar, com capacidade e 

conhecimento para propor soluções.125 

 

Em 1968, em um editorial da Revista Acrópole, o arquiteto Eduardo Corona dedicou 

tais palavras para avaliar o projeto do primeiro conjunto de grande porte da CECAP, o 

conhecido Conjunto de Cumbica ou o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado,126 

inaugurado apenas em 1972. 

O excerto também aponta para uma certa comparação da produção habitacional até 

então realizada, pela Fundação Casa Popular e pelo BNH que iniciava suas construções 

massificadas de moradia, com o projeto de Vilanova Artigas para a CECAP. 

É inegável que o Conjunto Habitacional da CECAP para Guarulhos, desde a 

concepção do projeto até as inaugurações das suas várias etapas durante a década de 1970, 

tinha o propósito de criar um tipo de cartão de visitas pelo o qual a autarquia seria conhecida 

dali em diante. Foi por este motivo que o assessor do superintendente da CECAP, o arquiteto 

Ruy Gama,127 professor da FAU/USP, sugeriu a figura do arquiteto João Batista Vilanova 

Artigas para elaboração do projeto.128 

 A figura de Vilanova Artigas – um profissional extremamente articulado dentro do meio 

profissional dos arquitetos e urbanistas, como apontado anteriormente, docente e político, 

sendo então um dos profissionais afastados pelo regime civil-militar da Universidade de São 

Paulo, fizeram com que este fosse a principal escolha para projetar um conjunto habitacional 

“ícone”. No entanto, surgem várias questões sobre o motivo pelo o qual um arquiteto da 

 

 

125 CORONA, Eduardo. O conjunto habitacional de Cumbica. Revista Acrópole, mar, 1968, ano 29, n. 348. 

Disponível em http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/348 Acesso em 10 de janeiro de 2019.  

126 O nome do conjunto foi dado após a morte de José Magalhães Prado, o superintendente da CECAP. 

127 Ruy Gama foi professor titular do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Trabalhou no Instituto de Arquitetos do 

Brasil e no Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos (CREA), além do DOP. Seus trabalhos acadêmicos 

estão focados nas questões sobre História da técnica e da tecnologia. Ver: MACHADO, Luis Gomes. Um 

arquiteto de engenho e arte. In:Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, vol. 41: p. 143 – 144, 

1996 

128 Estas informações foram retiradas do debate realizado com o arquiteto Ruy Gama sobre a atuação da CECAP 

e construção do conjunto de Guarulhos, em 1968, e transcrito no volume n. 4 da Revista Desenho, da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Gama era, na época, assistente do superintendente da 

CECAP, José Magalhães Prado, comissionado na CECAP pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de 

São Paulo – DOP. 
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esquerda política teria participado de um projeto durante um regime autocrático. Para Miguel 

Buzzar, tal fato teria justificativa em uma crítica do arquiteto ao sistema habitacional do BNH 

e de sua desqualificação do espaço da moradia, sendo ela lida apenas como um item de 

mercado.129 No entanto, tendemos a compreender que tal justificativa talvez tenha 

embasamento não só em uma proposta que iria em sentido oposto – arquitetonicamente – a 

política do BNH, mas também porque a CECAP fornecia uma certa liberdade quanto realizar 

o projeto, bem como as ligações profissionais entre os arquitetos que realizaram o projeto, 

mas também políticas, dado que José Magalhães era amigo de Juvenal Juvêncio, um 

empresário e político também da cidade de Jaú, que era próximo de Artigas.   

 Para a elaboração do conjunto de Guarulhos, a CECAP deu autonomia para a formação 

de um escritório técnico livre da Divisão de Engenharia. Esse escritório contava com vários 

profissionais de diferentes áreas – como coordenadores dos projetos estavam os arquitetos 

João Batista Vilanova Artigas, como mencionado, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha; 

outros arquitetos que foram comissionados de outros órgãos públicos, Maria Giselda Cardoso 

Visconti, Geraldo Vespaziano Puntoni e Ruy Gama que trabalhavam no Departamento de 

Obras Públicas do Estado de São Paulo (DOP); os arquitetos Alfredo Paesani, Renato Nunes e 

Arnaldo Martino; para pesquisas no setor educacional; Celso Monteiro Lamparelli, Mayumi 

Watanabe Souza Lima e Alice Gonzaga e, por fim, a socióloga Eugênia Paesani do Centro de 

Estudos e Pesquisas Macroeconômicas (CEMACO). Para além destes profissionais, o 

arquiteto Fábio Penteado ainda convidou Stipan Dragutin Milic, responsável pela implantação 

de Zagreb, na antiga Iugoslávia, de conjuntos habitacionais. 

 O projeto do conjunto começou a ser elaborado no ano de 1967, em uma área de 

1.780.000.000 m² (130 hectares) cortada pela Estrada de Rodagem Rio - São Paulo (atual 

Rodovia Presidente Dutra) e pelo rio Baquirivu-Guaçu. A gleba pertencia à Caixa Econômica 

do Estado de São Paulo,130 e se situava no vetor de expansão econômica e industrial da cidade 

de Guarulhos.  A escolha da cidade e, mais especificamente da região de Cumbica para a 

instalação de um conjunto da CECAP, não estão separadas dos propósitos da autarquia – a 

 

 

129 BUZZAR, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: elementos para compreensão de um caminho da 

arquitetura brasileira (1938 – 1967). São Paulo: Editora Unesp/Senac, 2014.p. 404 

130 A área foi transferida para a CECAP por meio de um processo de desapropriação movido pela autarquia. Ver: 

ISAAC, Solimar Mendes. Parque CECAP Guarulhos: transformação urbana. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2007. 
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intenção era produzir moradia para a classe operária que marcava demograficamente a cidade 

de Guarulhos, um dos maiores polos industriais do Estado de São Paulo. A maior parte do 

conjunto seria instalada em um terreno alagadiço, caracterizado por ser uma área de várzea do 

rio Baquirivu, afluente do Tietê, que chegou a passar pela área antes da retificação executada 

para a construção da atual via Dutra.131 A área, antes da construção do conjunto, era ocupado 

por casas informais de migrantes e imigrantes japoneses, conforme relatos orais sobre o 

terreno.132 

O projeto visava a construção de 10.560 unidades habitacionais para uma população 

de 55.000 habitantes – número que surgiu a partir do problema habitacional de larga escala da 

Região Metropolitana de São Paulo. A cidade de Guarulhos estava inserida nesse contexto, 

pois devido ao seu caráter industrial, era uma área de grande atração de migrantes e não havia 

recebido nenhum programa habitacional estadual ou federal, além de encontrar-se em 

expansão imobiliária com a abertura de novos bairros devido à grande demanda da população. 

 

 

 

 

 

131 ATIQUE, Fernando; DIAS, Michele A. S.; SILVA, Giorgia B. S. M. Urbanização, Transformações Espaciais 

e Pressupostos para Leitura Patrimonial em Guarulhos. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE, v. 

1, p. 115-150, 2016. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/119018/116405. Acesso em 

10 de janeiro de 2019 

132 Tiago Cavalcante Guerra trabalhou em seu livro alguns relatos de moradores e pessoas ligadas com a 

construção do conjunto, entre elas um morador da área que relata que havia várias plantações no terreno. Ver: 

GUERRA, Tiago Cavalcante (org.). CECAP Guarulhos: Histórias, identidades e memórias. São Paulo: 

Scortecci, 2010. p. 99 - 101 
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Figura 3: maquete do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, 1968. Fonte: 

www.arquiteturabrutalista.com.br 

 

Toda a concepção do projeto estava baseada, como atribuído por Sylvia Ficher (na 

época, estagiária do escritório técnico da CECAP) em “um grande plano habitacional no qual 

se procurava integrar todos os aspectos de habitação ligados à vida humana, típicas nas 

grandes concentrações urbanas. Não habitação, como solução ou finalidade, mas habitação 

dentro de um conjunto de áreas de educação, de compras, de esporte e recreação”133 

 

 

 

133 FICHER, Sylvia. Subsídios para um estudo do Conjunto Zezinho Magalhães. TGI, FAU/USP. São 

Paulo,1972. s.p. 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/


71 

 

 

Figura 4: maquete do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, com detalhe pra os blocos de habitação, 

1968. Fonte: ARTIGAS, Rosa. Vilanova Artigas. São Paulo: Terceiro nome, 2012. p. 128 

 

 

Figura 5: maquete do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, 1968. Fonte: ARTIGAS, 

Rosa. Vilanova Artigas. São Paulo: Terceiro nome, 2012. p. 128 

 

A construção do conjunto foi caracterizada por blocos de apartamentos de três andares 

em duas lâminas, interligadas por uma escada de circulação, ou regularmente chamado de 

“bloco em H”. Os blocos, apoiados por pilotis, visavam proporcionar uma solução técnica em 
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função do solo, devolvendo-o à comunidade e liberando a área para circulação de pedestres e 

atividades cotidianas com a instalação de jardins. Cada bloco de apartamentos possuía 60 

unidades habitacionais.  

A organização urbanística dos blocos foi estabelecida seguindo um conceito de 

“freguesias”, denominação dada por Ruy Gama e Vilanova Artigas, com referência na ideia 

de unidade de vizinhança, de Clarence Perry, e na “superquadra” de Lucio Costa, em Brasília. 

As freguesias eram formadas por 1.920 unidades habitacionais (ou então – blocos de 

apartamentos), ligadas por equipamentos públicos e particulares desenvolvidos pelo escritório 

técnico, tais como espaços para comércios, os chamados “comércio da freguesia”. A principal 

característica das freguesias era construir um espaço de convivência entre os moradores de 

diferentes blocos, sem delimitação de espaço - ou seja, os blocos não seriam gradeados ou se 

conformariam em espaços fechados. 

O conjunto previa a construção de escolas que atenderiam à demanda não apenas dos 

moradores que ali se instalariam, mas também dos bairros vizinhos, visando melhorar o 

déficit de matrículas da cidade de Guarulhos. O projeto educacional, com pesquisa e 

desenvolvimento de Celso Lamparelli, Mayumi Souza Lima e Alice Gonzaga e projeto 

arquitetônico de Geraldo Puntoni, pretendia a criação de seis grupos escolares, para alunos 

entre 6 e 16 anos, com programação de 192 salas de aula para atender a uma demanda de 

13.420 estudantes. Para além destas escolas, havia o projeto de 1 escola industrial para ensino 

técnico, destinada a adolescentes, com 21 salas de aula, visando atender uma demanda de 

1.460 alunos. 

O serviço de transporte estava estruturado para atravessar todo o conjunto, de forma 

tal que a distância entre a rua e a unidade habitacional fosse de 150m.134 A sinalização do 

sistema viário para o conjunto habitacional contou com o trabalho dos arquitetos João Carlos 

Cauduro e Ludovico Antônio Martino, seguindo o mesmo preceito de sinalização em poste 

vertical, realizado pelos mesmos arquitetos para a Avenida Paulista, na capital.135 

 

 

134 CERÁVOLO, Fabiana. A pré-fabricação em concreto armado aplicada a conjuntos habitacionais no Brasil: 

o caso do “Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado”. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. p. 69 

135 LONGO JÚNIOR, Celso Carlos. Design total: Cauduro Martino, 1967 – 1977. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2007. p. 91 
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Os equipamentos públicos idealizados para o conjunto foram um hospital geral com 

200 leitos, pronto socorro com ambulatório, centro de saúde e posto de puericultura. Além 

destes, um estádio com capacidade para 15.000 pessoas, um cinema, teatro de arena, igreja, 

clube e um entreposto de abastecimento central, todos concentrados na parte central do 

terreno do conjunto. Também foi pensada a construção de um gasômetro e de uma caixa 

d’água central, para abastecimento das unidades. No caso do gasômetro, previu-se a 

dificuldade dos moradores em carregarem botijões de gás, então todos os apartamentos 

possuiriam gás encanado. 

Os apartamentos foram projetados levando em conta possíveis melhorias de vida 

cotidiana para os futuros habitantes do conjunto. No projeto, o apartamento de área 

equivalente a 64 m², possuía janelas corridas, produzidas e instaladas pelo Liceu de Artes e 

Ofícios de São Paulo, e um piso constituído de um tipo de manta vinílica, produzido pela 

empresa Vulcan, visando se adaptar às paredes de gesso – que permitiam a flexibilidade dos 

cômodos do apartamento, de acordo com os hábitos, formando uma planta livre. As únicas 

partes fixas dentro da planta do apartamento seriam as paredes que possuíam estrutura 

hidráulica - banheiro, lavanderia e bancada da cozinha. Cada apartamento possuía uma sala de 

estar, cozinha, lavanderia, banheiro e três quartos. Além disso, as paredes fixas do 

apartamento possuíam uma solução prática para a economia de espaço, com armários 

embutidos. 

Segundo depoimento do arquiteto Fábio Penteado,136 durante a formulação do projeto 

houve a ideia de adicionar aos apartamentos equipamentos domésticos, como fogões, 

geladeiras e mobiliários como armários e pias, que se adaptavam à estrutura do apartamento e 

a moradores de baixa renda. A família de Fábio Penteado, que possuía na época a empresa 

DAKO de equipamentos domésticos na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, 

chegou a fazer protótipos de fogões para os apartamentos. Porém, Eugenia Paesani, socióloga 

da CEMACO, fez o levantamento dos equipamentos domésticos dos futuros moradores do 

conjunto, e constatou que a classe que iria morar no conjunto já possuía tais equipamentos e 

que eram os principais clientes de lojas de mobiliário, portanto optaram em não investir nestas 

peças domésticas. 

 

 

136 CERÁVOLO, Fabiana. A pré-fabricação em concreto armado aplicada a conjuntos habitacionais no Brasil: 

o caso do “Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado”. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 



74 

 

Toda a obra foi pensada em função de uma racionalização construtiva – ou seja, 

padronização das unidades, modulação, pré-fabricação e industrialização dos componentes, 

visando barateamento da unidade habitacional e menor tempo de construção.137 A utilização 

da pré-fabricação não estava inserida como apenas uma “vontade” do escritório técnico, mas 

principalmente por uma proposta de tornar o conjunto de Guarulhos como um protótipo de 

intervenções futuras no campo da habitação social, pelo menos no ambiente paulista. 

Com a finalização da elaboração da proposta do escritório técnico, o projeto do 

conjunto foi apresentado em feiras, divulgado em revistas, como a Acrópole,138 importante 

periódico sobre arquitetura, e na própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo. Naquele momento – que já contava com realizações do BNH – o 

Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado ganhou status de principal conjunto 

habitacional do Estado, exatamente por ser visto como uma proposta de arquitetura e não de 

planilhagem econômica, como em diversas ocasiões a imprensa especializada afirmou ser a 

produção do BNH. 

Curiosamente, no ano de 1969 o projeto do escritório técnico foi apresentado para o 

Banco Nacional de Habitação (BNH). A CECAP não possuía capital suficiente para a 

construção da obra, portanto recorreu ao apoio financeiro do Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH), controlado pelo BNH. Na apresentação, a construção do projeto utilizando elementos 

pré-fabricados foi considerada inviável, e foi liberada a construção de apenas 480 unidades 

habitacionais, ou seja, uma freguesia sem equipamentos públicos, o que definitivamente 

inviabilizou a pré-fabricação.139 As obras da primeira parcela do conjunto tiveram seu início 

em 1971, e no ano seguinte, o conjunto habitacional foi inaugurado. 

 

 

 

137 CAMARGO, Mônica Junqueira de. Poéticas da razão e construção: conversa de paulista. Tese (Livre 

Docência) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009.p.211 

138
 O conjunto aparece na revista mais uma vez, a primeira aparição no ano de 1968, no editorial de Eduardo 

Corona, e a segunda vez no ano de 1970 quando também é capa da edição. As páginas da Acrópole, se 

preocupam desta vez em apresentar todo o projeto, com fotos das plantas e da maquete. A matéria foi redigida 

por um dos arquitetos do escritório técnico, Geraldo Puntoni. 

139 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil (1900-1990). São Paulo: EDUSP, 1997. p.181 
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Figura 6: construção dos primeiros blocos dos conjuntos. Fonte: Arquivo Público do Estado de São 

Paulo, 1970 

 

 

Figura 7: Vista do conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado.  

Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br 

 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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Para além desta esfera particular de ação da CECAP, é necessário apontar que 

concomitantemente ao início da atuação da autarquia na construção de conjuntos 

habitacionais, em 1967, o governador Roberto de Abreu Sodré sancionou uma série de 

medidas para o desenvolvimento industrial, como parte de um projeto político do Estado de 

São Paulo, que ficou conhecido como “Plano de Interiorização do Desenvolvimento”. Uma 

das primeiras medidas administrativas foi, segundo o historiador Edson Trajano Vieira, a 

divisão do estado em 10 regiões administrativas,140 visando a eficiência do governo para o 

desenvolvimento, não apenas econômico (baseado na instalação de indústrias) mas também 

social, com a instalação de equipamentos públicos para a população. 

 Os planos de incentivo da industrialização do interior do Estado de São Paulo e a 

(re)estruturação da política habitacional da CECAP, com a construção – mesmo que parcial – 

de um conjunto de grande porte garantiram certo destaque para a autarquia. A CECAP iniciou 

então, a propaganda de suas ações – apesar de que, entre os anos de 1971 e 1974, ela 

empreendeu a construção de apenas quatro conjuntos habitacionais, sendo dois destes, duas 

etapas do conjunto de Guarulhos. O jornal Folha de S. Paulo, serviu como um meio de 

propagandear a autarquia, que queria ser vista apenas pelo seu caráter moderno.141 

 O ano de 1975, é marcado por um divisor para a CECAP. Esta pequena produção 

habitacional antecedeu o período de maior atividade da autarquia, momento não só de 

transformações administrativas, dentro da autarquia, mas também a partir da sua participação 

no ‘Plano Estadual de Habitação’ elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo com uma 

série de outros órgãos. Sobre este período de transformações na política habitacional de São 

Paulo, uma notícia do jornal Folha de S. Paulo nos chama a atenção: 

 

 

140 As regiões administrativas são: Grande São Paulo, Litoral, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Ribeirão 

Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. VIEIRA, Edson Trajano. Industrialização 

e políticas de desenvolvimento regional: o Vale do Paraíba paulista na segunda metade do século XX. 

Dissertação (Mestrado e História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. p.91 

141 Destacamos, por exemplo, a propaganda “A Cecap não constrói casas. Constrói uma nova maneira de viver” 

em que podemos ler “Os projetos da CECAP não são simples casas e apartamentos, mas conjuntos integrados 

com todas as exigências da moderna vida urbana. Através desses conjuntos, a CECAP assegura boas condições 

para uma vida tranquila e feliz à seus moradores. Eles são as famílias dos técnicos e trabalhadores do Interior e 

também dos que vem de fora atraído pelo extraordinário surto de industrialização do Estado. Mas a CECAP vai 

mais longe: benefício toda a comunidade local, pois seus projetos orientam o desenvolvimento urbanístico da 

cidade, servindo de modelo às Prefeituras e construtoras. É dessa forma que a CECAP, como executora dos 

programas habitacionais do Governo do estado de São Paulo, cumpre seu papel no Plano de Interiorização do 

Desenvolvimento. “A CECAP não constrói apenas casas. Constrói uma maneira de viver”. Caderno Ilustrada. 

Folha de S. Paulo. São Paulo. 1 de Agosto 1974. 
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Dizendo-se muito bem impressionados com o atendimento social aos 

condôminos e com a boa conservação dos edifícios, técnicos norte-americanos 

do National Bureau of Standards visitaram o conjunto habitacional da CECAP, 

em Guarulhos. Os técnicos norte-americanos encontram-se em São Paulo como 

parte de um convênio estabelecido entre o National Bureau of Standards, do 

Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos e o IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, com a 

duração de quatro anos. [...] A fim de levantar dados e apresentar sugestões que 

poderão ser aproveitadas na fase de implantação do Plano Habitacional do 

Governo do Estado, que terá como executor a CECAP.142 

 

 A notícia é acompanhada de uma fotografia dos técnicos visitando o conjunto 

habitacional de Guarulhos. Podemos então, compreender que, dentro do contexto de 

promoção da habitação social no Brasil, o caso do Estado de São Paulo começou a se 

estruturar a partir de 1967, com pequenas construções no interior. A partir da construção do 

conjunto habitacional de Guarulhos, prevendo uma integração entre política habitacional e 

técnica construtiva, a CECAP iniciou uma nova fase na sua ação habitacional, que estava 

alinhada com os planos de interiorização do desenvolvimento do Estado, por meio das 

iniciativas governamentais. Eis que dar impulso a este novo período, foi possível perceber 

algo que a historiografia sobre a habitação social não havia notado: não foi apenas no 

financiar que os Estados Unidos participaram da construção de conjuntos, mas também pela 

técnica, estudando métodos construtivos para a habitação, por meio da atuação do IPT, como 

poderemos ver mais adiante. 

 

 

 

142Técnicos dos EUA no conjunto da CECAP. Caderno Ilustrada. Jornal Folha de S. Paulo São Paulo. 5 de 

novembro de 1975. 
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CAPÍTULO 2 

 

UM “SONHO” QUE NÃO SE CONSTRUIU “SOZINHO”: 

IDEOLOGIA DA CASA PRÓPRIA E A AÇÃO DE NORTE-AMERICANOS NA 

PROMOÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 

 

2.1 Wisdom and Knowledge shall be the stability of thy times: Algumas considerações 

sobre a família Rockefeller e suas atividades filantrópicas 

 

 O versículo bíblico, extraído do livro do profeta Isaías, “wisdom and Knowledge shall 

be the stability of thy times”143, encontra-se grafado na entrada principal de um dos edifícios 

do Rockefeller Center, em Nova York. Para aqueles que passam pelo local, a frase é apenas 

uma das várias alegorias espalhadas pelo conjunto de edifícios, de um dos principais pontos 

turísticos da cidade, na região central de Manhattan. Porém, esta alusão bíblica explica e 

define muito bem a família Rockefeller e suas ações filantrópicas, que podem ser 

compreendidas como uma de suas principais atividades, desde o início do século XX. 

Podemos ver, então, neste versículo, uma espécie de moto familiar, que cumpriria o papel de 

enfeixar as atividades dos Rockefellers.   

 Por ser uma citação bíblica fica explicitado um caráter religioso. A família Rockefeller, 

pelo menos desde o seu patriarca, John Davison Rockefeller (1839 – 1937),144 esteve ligada 

 

 

143 O versículo, na tradução de João Ferreira de Almeida, datada do século XVII, é assim conhecido entre a 

comunidade batista brasileira, ramo protestante ao qual os Rockefeller pertenciam nos EUA: “haverá, ó Sião, 

estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento; o temor do senhor será o teu 

tesouro.” Isaías, 33:6. Mantivemos o versículo apresentado em inglês no corpo do texto, como está no edifício 

em Manhattan, NYC. 

144 John Davison Rockefeller, ou também conhecido como John D. Rockefeller Senior (1839 – 1937) nasceu em 

Richford, no Estado de Nova York. Foi um dos maiores filantropos dos Estados Unidos e o principal acionista da 

Standard Oil Company, uma companhia de refinamento, armazenamento, transporte e distribuição de petróleo. A 

Standard tinha como princípio padronizar a distribuição de petróleo, de forma que houve uma crescente 

monopolização do mercado por esta empresa – ao racionalizar a produção e distribui-la, a Standard diminuiu a 

ação das pequenas refinarias e com o advento do automóvel, a companhia deu uma guinada em seu valor de 

mercado: as ações da Standard duplicaram na primeira década do século XX, o que fez de John D. Rockefeller 

um dos maiores milionários do país e também um dos principais investidores na Bolsa de Valores de Nova York. 

A Standard também investia na extração e expansão de distribuição de gasolina, principalmente na América 

Latina, como por exemplo a Standard Oil of Brazil, companhia criada em 1912 e encarregada pela distribuição e 
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aos preceitos religiosos da Igreja Batista. Segundo Gabriela Marinho, as ações filantrópicas145 

da família são perceptíveis desde a juventude do patriarca em doações de caridade para 

orfanatos, hospitais e escolas relacionados à Igreja. Uma das principais atividades deste tipo 

foi a transferência de donativos para a criação da Universidade de Chicago, em 1889, marcada 

também pela relação entre o J.D. Rockefeller e o pastor Frederick Taylor Gates (1853 – 

1929),146 que foi o principal mentor das ações filantrópicas da família.147 

 Para além da característica religiosa da frase, destacamos o seu conteúdo, ou seja – a 

estabilidade é alcançada por meio de dois pilares fundamentais – sabedoria e conhecimento. 

As ações dos membros da família Rockefeller pelas gerações posteriores à de J.D. Rockefeller 

sempre estiveram ligadas a estes dois pilares – que funcionaram em conjunto –, durante 

grande parte do século XX e principalmente em relação à América Latina. O conhecimento 

pode ser compreendido pelas fundações filantrópicas da família e as instituições criadas a 

partir delas. Já a sabedoria, por sua vez, é representada pelo modo como as ligações políticas e 

econômicas foram estabelecidas pelos Rockefellers ao longo do século XX. 

Sem dúvida, uma das principais instituições que deu destaque para a família foi a 

Rockefeller Foundation, ou Fundação Rockefeller, como será tratada daqui em diante. Criada 

legalmente em 1913, a partir do reagrupamento das juntas filantrópicas patrocinadas pela 

 

 

venda da gasolina dos postos Esso. John D. Senior foi casado com Laura C. Spelman e tiveram quatro filhas – 

Bessie, Alice, Alta e Edith -, e um filho, John D. Rockefeller Jr. In: The Rockefellers Family Tree, Rockefeller 

Archive Center. Disponível em: http://rockarch.org/bio/jdrsr.php, acesso em 14 de junho de 2018; TOTA, 

Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p. 

26.  

145 Utilizamos o conceito de “filantropia” como definido por Gabriela Marinho “destinação de recursos privados 

para a atuação em atividades de interesse público. No caso específico da filantropia científica, há destinação de 

recursos privados para a produção de conhecimento científico” que envolvem doações, financiamento e fomento. 

In: MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na 

Universidade de São Paulo (1934 – 1952). São Paulo: Universidade São Francisco, 2001, p. 14. 

146 Frederick Taylor Gates (1853 – 1929), nasceu na cidade de Maine, no estado de Nova York, e foi um pastor 

da Igreja Batista e filantropo norte-americano. Frequentou a University of Rochester, antes de ordenar-se pastor 

pela Rochester Theological Seminary. Dedicou-se, prioritariamente, na expansão de escolas religiosas pelos 

Estados Unidos, como chefe administrativo da Sociedade Americana de Educação Batista. O primeiro grande 

projeto neste escopo foi a criação da Universidade de Chicago com a doação de fundos por John D. Rockefeller 

Senior. A partir desta experiência, Gates foi presidente do Rockefeller Institute for Medical Research e 

desempenhou um importante papel na criação da Fundação Rockefeller, no qual, como aponta Gabriela Marinho 

“Gates chegou a definir um amplo programa de atuação para a Fundação, baseado no que ele considerava áreas 

primordiais para o ‘progresso da civilização ocidental’, reservando para a Fundação Rockefeller um papel de 

alavancagem desse processo. Esse esquema incluía educação, ciência, saúde, moral e religião.” In: Idem, Ibidem, 

p. 19 

147 Idem, Ibidem, p.18. 
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família, a Fundação teve um papel importante na filantropia científica, atuando primeiramente 

na área da saúde, educação, economia e relações industriais, e após o término da I Guerra 

Mundial, em educação médica e saúde pública.148 Cabe ressaltar que o momento histórico foi 

propício para o sucesso da Fundação. Já apontamos no capítulo 1, que entre o final do século 

XIX e início do XX, o higienismo e a teoria dos miasmas tomaram espaço nas pautas de 

debates e ações nas cidades. Também sabemos que no mesmo período, a política norte-

americana, sob o signo da democracia, interferiu, de variadas formas, na economia e na 

política dos demais territórios das Américas.149 

O caráter filantrópico ia para além das atividades da Fundação Rockefeller, e deveriam 

ser garantidos pelos seus membros da família. Segundo John Harr e Peter Johnson, a moral do 

pai era passada de geração em geração, e no caso dos Rockefellers, as atividades filantrópicas 

deveriam ser garantidas nas ações dos seus membros.150 Neste caso, podemos observar a 

influência do Pastor Frederick Gates no programa de atuação da Fundação Rockefeller, 

baseado em influenciar as áreas primordiais para o “progresso da civilização ocidental”,151 

alinhado com dois importantes ideais: o processo de organização da filantropia em larga 

escala que caracterizaria as ações dos membros da família Rockefeller e a missão dos Estados 

Unidos que, como apontado pela historiadora Mary Junqueira, 

mostraria para a humanidade como criar um país dos princípios éticos e 

moralmente virtuosos: essa seria a sua missão provincial. Tal qual um farol para 

o mundo, aqueles homens acreditavam que estavam criando um sistema inédito, 

mas de alcance universal. Uma criação única, modelo que eles iniciariam e que a 

humanidade, inevitavelmente, iria seguir. Na perspectiva deles, era o único 

caminho moral possível e qualquer outro modelo estaria na direção errada.152 

 

 O país que possui por lema E pluribus Unum – “de muitos, um” – mostrava, então, 

que apenas uma forma de organização política (democracia) e econômica (capitalismo) era 

aceitável dentre muitas. Indo além, este dístico apontava para a compreensão de que o sistema 

 

 

148 Idem, Ibidem, p.14. 

149 JUNQUEIRA, Mary Anne. Estados Unidos: a consolidação da nação. São Paulo: Contexto, 2001. 

150 HARR, John Ensor; JOHNSON, Peter J. The Rockefeller Conscience: an American Family in Public and in 

Private. New York: Maxwell Macmillan, 1991. 

151 MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na 

Universidade de São Paulo (1934 – 1952). São Paulo: Universidade São Francisco, 2001, p. 18. 

152 JUNQUEIRA, Mary Anne. Estados Unidos: a consolidação da nação. São Paulo: Contexto, 2001. p. 34 – 35. 
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de governança  e a economia dos Estados Unidos eram modelares, e capazes de expansão. Há, 

aí, uma característica expansionista, que se manifestou de diversas formas. Uma delas foi a de  

caráter missionário, presente tanto no âmbito do nacionalismo norte-americano, quanto nas 

denominações protestantes,153 que criava um caráter exponencial dentro das atividades da 

família Rockefeller. Tal qual “a nação” Estados Unidos, os membros da família se mostravam 

como um farol a direcionar todos os outros países e suas sociedades. Foi calcada na propalada 

busca do “bem público” que a imagem de John Davison Rockefeller Junior (1874 – 1960) foi 

construída. 

John D. Junior graduou-se em Artes pela Brown University em 1897, e a partir da 

conclusão do ensino superior, começou a trabalhar com o pai, sob a orientação de Frederik 

Gates. Para além das ações de criação e desenvolvimento de juntas filantrópicas com o pai, 

Junior foi nomeado com 1913 como o primeiro presidente da Fundação, já que esta havia 

recebido autorização legal para funcionamento, em Albany, capital do estado de Nova York. 

Segundo Gabriela Marinho, Jerome Greene (1874 – 1959),154 um dos diretores da Fundação, 

propôs um modelo de ação filantrópica global em seus princípios básicos.155 Dentre as 

atividades executadas pela Fundação, podemos citar a liderança no programa internacional 

contra a febre amarela em 1916,156 bem como a participação nas estruturas científicas da 

 

 

153 Fernando Atique, no capítulo “Um outro roteiro: em busca de profissão nos Estados Unidos” de sua tese de 

doutoramento aponta as conexões no ensino superior entre o Brasil e os Estados Unidos, tratando também das 

características religiosas protestantes do ensino norte-americano. In: ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa 

Vizinhança”: Arquitetura, Cidade e Cultura nas relações Brasil – Estados Unidos (1876 – 1945). São Carlos: 

Editora Pontes, 2010. 

154 Jerome Greene (1874 – 1959), filho de missionários norte-americanos, nasceu no Japão em 1874. Permaneceu 

no Japão durante a sua infância, indo para os Estados Unidos apenas para terminar o ensino médio. Se graduou 

em Harvard em 1896, e em 1910 foi nomeado diretor do Rockefeller Institute for Medical Research. Dois anos 

depois fez parte da equipe de John Senior na Fundação Rockefeller. Ver: 

https://rockfound.rockarch.org/biographical/-/asset_publisher/6ygcKECNI1nb/content/jerome-greene Acesso em 

29 de dezembro de 2018. 

155 MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na 

Universidade de São Paulo (1934 – 1952). São Paulo: Universidade São Francisco, 2001, p. 27. 

156 Neste sentido, a tese de Aleidys Hernandez Tasco trata sobre a trajetória do programa de febre amarela da 

Fundação, entre 1916 e 1950 na América do Sul e África. Ver: TASCO, Aleidys Hernandez. A Construção de 

um modelo Internacional de Saúde Pública: o programa dos Laboratórios de Febre Amarela da Fundação 

Rockefeller nos Estados Unidos, América do Sul e África (1935 – 1950). Campinas: (Doutorado) Instituto de 

Geociências, Universidade Estadual de Campinas, 2016. 
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Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo e do Departamento de Higiene 

(posteriormente Faculdade de Saúde Pública).157 

É importante apontar que a filantropia exercida por John D. Junior não se limitou 

apenas à filantropia científica destinada à área da saúde. Mesmo com a depressão de 1929, a 

cidade de Nova York era um negócio rentável, e entre as décadas de 1920 e 1930, Junior e sua 

esposa, Abigail estiveram presentes nos discursos de reforma da habitação social na cidade. 

Até 1930, John D. Junior havia investido entre 10 e 12 milhões de dólares em projetos de 

habitação, com construções de casas para aluguel para a classe trabalhadora em Manhattan 

(East Side e Harlem), no Bronx e em Nova Jersey. Porém, destacamos os trabalhos para 

habitação, durante a década de 1940, no âmbito das atividades do Laura Spelman Rockefeller 

Memorial, que fomentou organizações como Better Homes in America e o National 

Association of Housing Officials, que promovia serviço de consultoria especializada para 

grupos locais e federais que trabalhavam com questões habitacionais.158 Esta última 

organização foi a responsável por levar aos Estados Unidos especialistas em habitação social 

para organizar cursos sobre o tema por algumas cidades da Costa Leste do país.159  

Se a filantropia era uma herança a ser passada pelos membros da família, a terceira 

geração, dos irmãos,160 foi a que realizou tarefas neste sentido. John D. Junior casou-se com 

Abigail Greene Aldrich (1874 – 1948)161 em outubro de 1901, e tiveram seis filhos – a 

primogênita Abby “Babs” (1903 – 1976), John Davison, 3rd (1906 – 1978), Nelson Aldrich 

 

 

157 MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na 

Universidade de São Paulo (1934 – 1952). São Paulo: Universidade São Francisco, 2001, p. 16; CAMPOS, 

Cristina de. São Paulo pela Lente da Higiene: as propostas de Geraldo Horácio de Paula Souza para a cidade 

(1925 – 1945). Campinas: RiMa/Fapesp, 2002. 

158 Ver: CARAMELLINO, Gaia. Rockefeller Family Involvement in New York Housing during 1930s: 

European Models and the American Legacy. Rockefeller Archive Publications. Disponível em: 

http://rockarch.org/publications/resrep/caramellino.pdf Acesso em 29 de dezembro de 2018. 

159 Personalidades como o urbanista Raymond Unwin (1863 – 1940), da Inglaterra, e o economista Ernst Kahn, 

de Frankfurt. In: Idem, Ibidem, s.p. 

160 A família possui quatro gerações – as duas primeiras representadas por John D. Senior e John D. Junior; a 

terceira pelos filhos de Junior, conhecida como Brothers, ou irmãos em português; e a última e quarta geração é 

a dos Primos (ou Cousins), formada pelos 24 filhos e filhas da geração anterior. 

161 Abigail “Abby” Greene Aldrich (1874 – 1948), era filha de um senador de Rhode Island. Suas ações 

filantrópicas estavam ligadas principalmente sobre questões habitacionais, trabalhando no Housing Comittee of 

the War Work Council do National Board of the Young Woman’s Christian Association (YWCA). Foi uma das 

fundadoras do Museum of Modern Art (MoMA) em 1929. Ver: http://rockarch.org/bio/abby.php Acesso em 29 

de dezembro de 2018. 
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(1908 – 1979), Laurance Spelman (1910 – 2004), Winthrop (1912 – 1973) e David (1915 – 

2017).  

 

 

Figura 8: a família Rockefeller – da esquerda para a direita: John D. 3rd; David no colo de Abigail 

Greene; John Jr; John Senior e Abby. Sentados, Winthrop; Nelson e Laurance. Fonte: Historic 

Hudson Valley 

 

Cada um lidou com as atividades filantrópicas de diferentes maneiras, sendo que a 

filha mais velha do casal, Abby, foi a que teve uma participação mais tímida nas atividades 

familiares.162 Não cabe destrinchar neste texto cada uma das instituições criadas e organizadas 

por cada um dos irmãos Rockefeller, mas apontar que a filantropia da família ia para além da 

Fundação criada pelo patriarca. Cada irmão possuía um tipo de interesse de acordo com as 

atividades que exerceram ao longo de suas trajetórias individuais, sendo que a busca pelo 

“bem público” foi presente em grande parte do século XX. As atividades filantrópicas dos 

 

 

162 Abby (ou “Babs” como era conhecida pelos familiares) foi retratada como a “transgressora” da geração. 

Segundo Harr e Johnson, Abby não deu tanta atenção aos estudos e casou-se com 22 anos, porém em 1943 se 

divorciou. Após o divórcio, John D. Junior raramente falava com a filha. Destacou-se como benfeitora de 

museus como o Metropolitan Museum of Art e o Museum of Modern Art. In: HARR, John Ensor; JOHNSON, 

Peter J. The Rockefeller Conscience: an American Family in Public and in Private. New York: Maxwell 

Macmillan, 1991. p. 9; Ver: http://rockarch.org/bio/abbymauze.php Acesso em 29 de dezembro de 2018. 
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irmãos culminaram na criação da Rockefeller Brothers Foundation, uma fundação privada 

com a “missão” de ajudar no desenvolvimento social e contribuir para um mundo mais justo, 

sustentável e pacificado.163 

 

 

Figura 9: os irmãos Rockefeller – da esquerda para a direita: Wintrop; John D. 3rd (sentado); Abby; 

Laurance, David e Nelson. Fonte: Rockefeller Brothers Foundation 

 

No entanto, é preciso destacar que o caráter filantrópico estabelecido pela Rockefeller 

Brothers Fund. não era o mesmo com o qual se iniciou a Fundação Rockefeller. Esta nova 

fundação marcou uma reorganização na filantropia exercida pela família. Segundo Luiz 

Antônio de Castro Santos, discutindo a ação dos Brothers Fund, asseverou: 

Refiro-me à politização da filantropia científica, no sentido de que os critérios 

universalistas – que até então eram a marca de qualidade de atuação – passam a 

ser fortemente afetados por valores político – ideológicos. Este viés tornou-se 

marcante a partir dos anos 1950 e persistiu durante a ditadura [civil] militar. 

Dois elementos foram decisivos nesse cenário: em primeiro lugar, o surgimento 

do sentimento anticomunista que marcou a Guerra Fria impregnou fortemente a 

Fundação, em parte uma mudança que resultou da entrada de um membro da 

 

 

163 Rockefeller Public Relations, box 12, Folder 103, Rockefeller Archive Center. 
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família na política. Em segundo lugar, o crescimento do próprio anticomunismo 

no Brasil.”164 

 

A fundação dos irmãos foi criada em 1940, sendo que Abby foi incluída apenas em 

1954. A organização possuía, fundamentalmente, o caráter de coordenar os investimentos dos 

seus membros. No início da década de 1950 receberam verba de Junior para investirem 

substancialmente em atividades filantrópicas, como a participação no consórcio do United 

Service to China para a reabilitação – nas áreas da saúde, educação e econômica – do país, em 

1947; a construção do Lincoln Center for the Performing Arts, em Nova York, e a expansão 

do programa da International House para abrigar estudantes estrangeiros em intercâmbio.165 

Uma das atividades mais famosas da Brothers Foundation estava relacionada ao 

Special Studies Project, iniciado em 1956. O projeto era definido como uma pesquisa para 

“esclarecer propósitos e objetivos nacionais”166 dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O 

estudo era, nada mais do que uma base para a política nacional e as relações internacionais, 

com a atenção voltada para o combate ao comunismo. A pesquisa foi dividida em seis 

painéis,167 ou áreas de trabalho – cada um encabeçado por uma equipe de especialistas nas 

áreas de História, Economia, Ciências Políticas, Educação e Sociologia que elaboravam 

relatórios a serem apresentados não apenas para autoridades políticas, mas também para o 

 

 

164 SANTOS, Luiz Antônio de Castro. Prefácio: Bandeirantes e Pioneiros da Ciência no Brasil. In: MARINHO, 

Maria Gabriela S. M. C. Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na Universidade de 

São Paulo (1934 – 1952). São Paulo: Universidade São Francisco, 2001, p. x 

165 A International House foi criada em 1924 pela YMCA, apesar da história institucional remontar que o 

encontro de um membro da YMCA com um estudante de pós-graduação chinês vivendo sozinho em Nova York. 

A partir dos recursos filantrópicos de John D. Rockfeller Jr., foi criada a primeira International House, em uma 

parcela do terreno pertencente aos Rockefellers, em frente ao Sakura Park, na área da Riverside Drive. A partir 

de 1950, a Rockefeller Brothers Fund foi responsável pela reforma das instalações, expansão do programa da 

International House pelos Estados Unidos e das atividades acadêmicas e culturais. É interessante mencionar que 

a Rockefeller Brtohers Fund foi responsável pelos custos do restauro da Riverside Church, localizada nas 

imediações do terreno. Disponível em http://www.75.rbf.org/#!trigger=international-house Acesso em 25 de 

setembro de 2018. 

166 A edição publicada com a apresentação do projeto tem como título “Prospect for America: the problems and 

opportunities confronting American democracy – in foreign policy, in military preparedness, in education, in 

social and economic affairs”. Disponível em http://www.75.rbf.org/#!trigger=special-studies-project Acesso em 

25 de setembro de 2018. 

167 [No original]: “Panel I: The Mid-Century Challenge to U.S. Foreign Policy; Panel II: International Security: 

The Military Aspect; Panel III: Foreign Economic Policy for the Twentieth Century; Panel IV: The Challenge to 

America: Its Economic and Social Aspects; Panel V: The Pursuit of Excellence: Education and the Future of 

America; Panel VI: The Power of the Democratic Idea. Ver: https://www.rbf.org/75/special-studies-project 

Acesso em 29 de junho de 2018. 
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público geral. A direção das atividades de pesquisa foi elaborada por Henry A. Kissinger 

(1923 - ), até então um professor da Harvard University, mas que durante a década de 1970 

ficou conhecido como um dos mentores da Operação Condor.168 A iniciativa do projeto foi 

liderada pelo diretor da Fundação durante este período, Nelson Aldrich Rockefeller, membro 

que trataremos a seguir. 

 

2.2 “Saudamos a todos da América do Sul”: Nelson Rockefeller e suas relações com a 

América Latina 

 

“não houve outro americano tão popular entre os latinos da época. Nelson 

demonstrava grande satisfação pelo seu envolvimento e pelos vários amigos 

que fez lá. Minha impressão é que ele, quase no fim da vida, olhava para os 

anos que dedicou à América Latina como os mais felizes de sua 

existência”.169 

David Rockefeller 

 

O comentário de David sobre o irmão mais velho define muito bem como a imagem 

de Nelson foi construída. Como apontado anteriormente, cada um dos irmãos Rockefeller 

possuía alguma ligação com o caráter filantrópico promovido pelos patriarcas da família, mas 

ainda assim, cada um seguia seu próprio interesse – a primogênita Abby se envolvia com 

assuntos museológicos; John D. III participou mais ativamente da Fundação Rockefeller e de 

intercâmbios econômicos e culturais com o Oriente; Laurance, por sua vez, foi reconhecido 

pela filantropia direcionada à pesquisas médicas na área de oncologia; Winthrop foi o 

primeiro governador do partido republicano do Estado de Arkansas, depois de 94 anos de 

 

 

168 “A Operação Condor – também referida como ‘Plano Condor’ – reuniu as agências de inteligência da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai a partir de 1975, com o intuito de partilhar informações e 

coordenar ataques a oponentes políticos.” Foi estabelecida no contexto da Doutrina de Segurança Nacional na 

América do Sul, sendo que a administração dos presidentes norte-americanos Richard Nixon e Gerald Ford deu 

suporte às ações clandestinas da Central Intelligence Agency – CIA -, período o qual Henry Kissinger foi o 

diretor do Departamento de Estado. In: NETO, Waldemar Dalenogare. “Human Rights is the soul of our Foreign 

Policy”: Jimmy Carter e a diplomacia estadunidense para o Chile. Dissertação (Mestrado em História) – 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 2016. 

169 Apud TOTA, Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2014. p. 18. 
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governo democrata; David enveredou-se 

pela economia e foi presidente do banco 

Chase em Nova York, que também era 

um ramo de negócios da família.  

Indubitavelmente, não há como 

negar o destaque de Nelson na política – 

foi vice-presidente dos Estados Unidos, 

entre 1974 e 1977 durante o mandato de 

Gerald Ford (1913 – 2006), e 

governador do Estado de Nova York 

quatro vezes pelo partido republicano. 

Mas o comentário de David, 

apresentado no início deste texto, 

refere-se especificamente ao papel de 

Nelson nas relações políticas com a 

América Latina, como coordenador do 

Office of Inter-American Affairs, 

durante o período da II Guerra Mundial 

e as conexões sociais que o empresário 

e economista norte-americano conseguiu realizar durante seus anos trabalhando com relações 

interamericanas. 

Nelson graduou-se em Economia pela Dartmouth College170 em 1930, mesmo ano em 

que se casou com Mary Todhunter Clark (1907 – 1999), filha de uma importante família da 

costa leste norte-americana. De presente de casamento, receberam uma viagem de nove meses 

 

 

170 Dartmouth College, localizada em Hanover no estado de New Hampshire, foi fundada em 1769, e está entre 

as oito universidades da Ivy League. Segundo Fernando Atique, a Liga foi formada em 1954, em referência a 

uma celebração de colação de grau em que os alunos plantavam mudas de heras nos edifícios de suas respectivas 

universidades. Das oito universidades que fazem parte da Liga, sete foram fundadas no período colonial norte-

americano, sendo elas a própria Dartmouth, Princeton University (Princeton, New Jersey); Columbia University 

(New York City, New York), Harvard University (Cambridge, Massachusetts), University of Pennsylvania 

(Philadelphia, Pennsylvania), Yale University (New Haven, Connecticut), Brown University (Providence, Rhode 

Island) e por fim, Cornell University (Ithaca, New York), que foi fundada em 1865, pós período colonial. In: 

ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: Arquitetura, Cidade e Cultura nas relações Brasil – 

Estados Unidos (1876 – 1945). São Carlos: Editora Pontes, 2010. p. 160  

Figura 10: Nelson Rockefeller desembarcando no Rio de 

Janeiro, em 1942. Fonte: Rockefeller Archive Center 
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por alguns locais da Europa, África e Ásia onde havia bases da Standard Oil e da Fundação 

Rockefeller. Nesta viagem, segundo o historiador Antônio Tota, Nelson pode conversar com 

líderes políticos, chefes de Estado, artistas e empresários, criando então uma imagem 

“diplomática” e política, imbricando a família Rockefeller nas relações internacionais dos 

Estados Unidos. 

Ao retornar para Nova York, Nelson participou das reuniões e deliberações sobre a 

construção do Rockefeller Center, um complexo de edifícios, como apontado anteriormente, 

com escritórios de negócios da família, como o da Fundação Rockefeller, da Standard Oil e 

do Chase Manhattan Bank; da emissora de televisão National Broadcasting Corporation 

(NBC), da produtora de filmes hollywoodianos, a RKO Pathé e o famoso Radio City Music 

Hall. Segundo alguns estudos biográficos,171 Nelson é sempre descrito como um membro que 

se afeiçoava muito mais por questões culturais do que pela economia – mas que, pelo nosso 

ponto de vista, não é o mesmo que dizer que ele não era um homem de negócios. Ao se tornar 

administrador do Rockefeller Center, Nelson conseguiu, graças aos seus contatos, abrir 

caminho para os escritórios do Presidente Franklin Roosevelt (1882 – 1945), ficando cada vez 

mais próximo das questões políticas norte-americanas.172 

 No que tange às relações entre os Estados Unidos e o Brasil, podemos citar os diálogos 

das Conferências Pan-Americanas, sendo a primeira em 1889 e a última em 1948, com a 

criação da Organização dos Estados Americanos (OEA),173 em vistas à consolidação de um 

bloco de Américas com uma identidade pan-americana, a qual os norte-americanos teriam um 

destaque na liderança. No entanto, esta posição só foi consolidada durante a II Guerra 

Mundial,174 momento em que a Política da Boa Vizinhança (1933 – 1945) alçada por 

 

 

171 Os principais utilizados nesta dissertação foram: HARR, John Ensor; JOHNSON, Peter J. The Rockefeller 

Conscience: an American Family in Public and in Private. New York: Maxwell Macmillan, 1991; TOTA, 

Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

172 A ligação com o escritório de Roosevelt se deu, segundo Tota, com o contato da advogada Anna Rosemberg. 

Em 1937, a American Federation of Labor, pressionava Nelson a sindicalizar os funcionários do Rockefeller 

Center. Rosemberg era funcionária do National Recovery Administration, uma das principais agencias do New 

Deal, quando Nelson a contratou para intermediar as negociações com seus funcionários. In: TOTA, Antônio 

Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p.  61 – 62. 

173 DULCI, Tereza Maria Spyer. As Conferências Pan-Americanas: identidades, união aduaneira e arbitragem 

(1889 a 1928). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. p 11. 

174 ZAGNI, Rodrigo Medina. Perspectivas teórico-metodológicas nos estudos sobre as relações entre Estados 

Unidos e América Latina durante a Segunda Guerra Mundial. In: Anais Eletrônicos do VIII Encontro 

Internacional da ANPHLAC. Vitória, 2008. p. 5. 
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Roosevelt obteve destaque no continente. Por meio desta, os Estados Unidos buscaram 

superar um caráter puramente político do intervencionismo militar nas Américas, através da 

difusão de programas culturais e econômicos, com o propósito de evitar a instalação do 

fascismo nos países latino americanos. 

 As articulações deste momento histórico dão o tom de um momento importante para as 

ações político, econômicas e culturais dos Estados Unidos no Brasil. A campanha de reeleição 

de Roosevelt trouxe o estudo de duas propostas para uma política com a América Latina – um 

grupo foi formado por um auxiliar de secretário e subsecretário de Estado, com Leo Rowe, 

líder da União Pan-Americana; o segundo grupo, foi liderado por Nelson, e que possuía um 

membro que articulava contato com o secretário de Comércio, Harry Hopkins – a partir do 

momento em que o projeto de Nelson foi apresentado à Hopkins, ele foi rapidamente enviado 

para Roosevelt, e por fim encaminhado para a Comissão de Assuntos Interamericanos. 

Segundo a proposta deste grupo, Antônio Tota descreve: 

Sugestões para que os Estados Unidos reduzissem ou eliminassem taxas sobre 

produtos importados das “outras Américas”; desenvolvimento de um sistema de 

transporte mais adequado ao escoamento da produção dos países latino-

americanos; incentivo aos investimentos com objetivo de assegurar a produção 

de matérias-primas etc. A dívida externa deveria ser analisada segundo um 

ponto de vida realista, isto é, segundo as possibilidades do devedor e não das 

exigências do credor. Fazia uma crítica aos funcionários americanos que 

trabalhavam na América Latina: faltava a eles conhecimentos sobre a cultura e 

as necessidades locais.175 

 

A partir desta proposta, o Departamento de Estado criou um escritório, o Office of 

Inter-American Affairs para trabalhar nas relações entre os países latino-americanos e os 

Estados Unidos. A escolha de Nelson para a posição de coordenador do Office é 

compreendida, como apontado por Tota, como uma estratégia – era um escritório que fundia 

as questões do governo com o apoio da iniciativa privada e coordenado por um republicano. 

 Quanto às ações de Nelson Rockefeller no Departamento de Estado norte-americano, se 

faz necessário tecer uma crítica quanto à forma que estudos de caráter biográfico analisam a 

trajetória pessoal e profissional de Nelson e suas atividades. Ao trazer a imagem de Nelson 

 

 

175 TOTA, Antônio Pedro. Imperialismo Sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São 

Paulo: Cia das Letras, 2000. p. 49 
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como um “predestinado” a liderar, organizar e manter as relações entre América Latina e 

Estados Unidos, ou até mesmo autônomo dentro de seu contexto social e familiar, o enfoque 

das ações deste indivíduo acabam obliterando personagens que dialogavam com o Rockefeller 

– e sua família – em propostas culturais, econômicas e até mesmo a estrutura de instituições 

em que ele atuava. 

 Destacamos, então, a questão do próprio Office em si – estruturado em 1940 como 

Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations Between the American 

Republics, foi transformado em Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, e entre a 

sua primeira forma administrativa até 1944 teve Nelson como coordenador. Este é, 

certamente, o papel pelo qual Rockefeller é mais conhecido por aqueles que estudam as 

relações políticas e, principalmente, culturais entre as Américas durante a II Guerra Mundial. 

Porém, dado o caráter “predestinado” de Nelson na política e nas artes e até mesmo o 

destaque do cargo do coordenador no nome do orgão, pouco se tratou sobre o período em que 

o Office não foi coordenado por ele. No final de 1944, Nelson indicou a coordenação do 

Office para Wallace Kirkman Harrison (1895 – 1981), que foi o coordenador e diretor 

(quando a forma administrativa foi alterada para Office of Inter-American Affairs) até a 

dissolução, em 1946, pelo Bureau of the Budget.176 

 Para alcançar o estabelecimento de um continente em que os Estados Unidos evitariam 

a presença alemã no território latino-americano, o Office trabalhou seguindo certos padrões de 

atividades. Segundo Lars Shoultz, tudo o que o se promoveu foi, alegadamente, em prol da 

segurança nacional dos EUA: 

logo depois do ataque a Pearl Harbor, Rockefeller foi à Casa Branca com uma 

pasta de gráficos, mapas e ilustrações e traçou uma consistente lógica baseada 

na ideia de segurança nacional para assistência de desenvolvimento da América 

Latina: a defesa do hemisfério dependia de comunicações eficazes; 

comunicações eficazes em tempo de guerra dependiam de guardas de segurança; 

guardas de segurança necessitavam ser saudáveis; sua saúde dependia da 

erradicação de doenças tropicais; o controle de doenças tropicais requeria 

programas de saúde pública; os governos latino-americanos não podiam dar 

conta desses programas – e, portanto, em prol da segurança nacional, os Estados 

Unidos tinham que ajudar a pagá-los. FDR [Franklin D. Roosevelt] foi 

convencido e instruiu Rockefeller a se ocupar das medidas para o controle e 

prevenção de doenças, higiene, esgotos, habitação, melhoria nos suprimentos de 

 

 

176 Name of the Agency and Its Heads. Records of the Office of Inter-American Affairs. Record Group 229. 

National Archive and Records Administration II - NARAII, College Park. 
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comida e água, construção de estradas, autoestradas, transportes e obras 

públicas, nutrição, tratamento médico geral e educação, bem como o 

treinamento considerado necessário para conseguir estes objetivos.177 

 

Deste modo, os eixos de atuação foram definidos pelos departamentos internos – 

Desenvolvimento Econômico, Transportes, Informação; Imprensa e Publicações; Agricultura; 

Economia Básica e Serviços Especiais. No Brasil, a divisão ficou encarregada por Berent 

Friele, um norueguês com nacionalidade norte-americana e que trabalhava na American 

Coffee Company, importadora de café brasileiro; e formada por Earl C. Givens, da General 

Eletric S.A.; Wingate M. Anderson, da Standard Oil of Brazil; Frank P. Powers Jr., da Panair 

do Brasil, Harry F. Covington, da Cia Expresso Federal; James F, Callery, da Cia Nacional de 

Cimento Portland; e por fim, Carl Kincaid, um advogado norte-americano.178 Este grupo 

estruturou a chamada Brazilian Division, que possuía 13 regionais – Rio de Janeiro era sede, 

respondendo diretamente à embaixada norte-americana; São Paulo (com uma subdivisão em 

Santos); Belo Horizonte; Salvador; Belém; Curitiba; Porto Alegre; Natal; Fortaleza e Recife. 

Como apontado por Alexandre Valim, a divisão do Office pelo território garantiu o bloqueio 

comercial com países do Eixo e a disseminação da propaganda norte-americana por todo o 

país, durante a II Guerra Mundial.179 

Nelson foi perspicaz em concentrar as ações em uma tríade muito bem definida – 

política, economia e cultura – em que a propaganda foi uma estratégia essencial de divulgação 

dos Estados Unidos na América Latina, em uma via de mão dupla. No entanto, é necessário 

destacar que apesar de alguns estudos apontarem que o american way of life foi introduzido 

no período da Política de Boa Vizinhança, sendo Nelson uma figura importante para tal, 

análises como a de Fernando Atique discorrem que, na verdade, é possível tratar sobre o tema 

desde o final do século XIX, no qual a arquitetura já apontava a direção para o que o autor 

chamou de “caminho pan-americano da americanização”.180 Entendemos que a importância 

 

 

177 SCHOULTZ, Lars. Estados Unidos: poder e submissão: uma história da política norte-americana em relação 

à América latina. Bauru: EDUSC, 2000. p. 341 

178 VALIM, Alexandre Busko. O Triunfo da Persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa 

Vizinhança durante a II Guerra Mundial. São Paulo: Alameda Editorial, 2017. p. 52  

179 Idem, Ibidem, p. 64 

180 ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: Arquitetura, Cidade e Cultura nas relações Brasil – 

Estados Unidos (1876 – 1945). São Carlos: Editora Pontes, 2010. p. 289 - 293 
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da figura de Nelson para a disseminação de propaganda foi por causa de sua facilidade em 

trabalhar com os principais meios de comunicação utilizados – rádio, televisão e cinema – já 

que o próprio Rockefeller Center, o qual ele presidia, abrigava emissoras e produtoras 

famosas, como apontado anteriormente. 

 Porém, nosso ponto aqui é evidenciar que Nelson Rockefeller sabia se relacionar muito 

bem e escolher com quem iria trabalhar. É possível notar que não bastou visitar os países 

latino-americanos – Nelson montou uma equipe que também conhecia e possuía contatos no 

território. Deste modo, as possibilidades de ações nos países latino-americanos partiam 

também de pessoas que entendiam e viam possibilidades políticas e econômicas, e Nelson as 

faziam acontecer. 

 

2.3 Um novo projeto: a criação da International Basic Economy Corporation – IBEC 

 

“Devemos pensar numa América Latina com melhores condições 

de vida ou teremos uma grande dor de cabeça no continente. E o 

povo da América Latina sabe que pode alcançar um nível de vida 

bem melhor, mas sabe também que é preciso melhorar sua 

produtividade para alcançar esse nível mais alto.”181 

Adolf Berle 

 

 A citação acima do ex-embaixador norte-americano no Brasil, Adolf Berle Junior,182 foi 

proferida em uma palestra no Council of Foreign sobre as relações entre Brasil e Estados 

Unidos, organizada por Nelson Rockefeller em 1946. No evento, os ouvintes – muitos deles 

familiares com os países latino-americanos por causa das atividades do Latin American 

 

 

181 Apud TOTA, Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2014. p. 177 

182 Adolf Augustis Berle Junior (1895 – 1971) foi um historiador e advogado norte-americano. Redigiu grande 

parte da legislação do New Deal, secretário adjunto de Estado para a América Latina, entre 1938 e 1945, quando 

foi indicado para ser embaixador no Brasil. Considerado muito “intrometido” nas questões políticas brasileiras, 

foi afastado do cargo no início de 1946 a pedido do Itamaraty. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/adolf-augustus-berle-junior Acesso em 15 de 

Agosto de 2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/adolf-augustus-berle-junior
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Studies da Columbia University – ouviram, que ao contrário da política externa, ainda era 

importante para os Estados Unidos estarem de olho na América Latina. 

 Quando o Office encerrou as atividades em 1946, Nelson já havia deixado o cargo de 

coordenador. O fim da guerra, em setembro de 1945, coincidiu com o mandato de Harry 

Truman (1945 – 1953), devido ao falecimento de Roosevelt em abril daquele ano. As 

prioridades políticas eram outras, e mesmo para Nelson, a mudança de presidente significou 

perder a posição política que possuía perante o Departamento de Estado. Sem espaço em 

Washington D.C., Nelson levou sua experiência e contatos do Office para a iniciativa privada. 

 A questão era o que aplicar e como. Os assuntos mais voltados à propaganda deram 

espaço a iniciativas que poderiam dar “melhores condições” para a América Latina, como 

apontado por Berle. Foi o necessário para unir investimentos que visavam lucro, com as 

questões filantrópicas da família Rockefeller. 

Eis que em 1946 foi fundada a American International Assosciation for Economic and 

Social Development, conhecida como AIA, e em 9 de janeiro de 1947, a International Basic 

Economy Corporation – IBEC, a partir do investimento de capital da Rockefeller Brothers 

Foundation.183 

É interessante destacar que as duas instituições tiveram basicamente o mesmo quadro 

de membros e diretores fundadores, bem como, escolheram iniciar a sua atuação no Brasil e 

na Venezuela. Apesar destas características em comum, cada uma seguiu um caminho distinto 

– apesar de ambas utilizarem as relações políticas como um fim para alcançar a dita 

“melhores condições” – a AIA possuía um caráter filantrópico184, enquanto a IBEC visava o 

lucro econômico, sendo definida como uma companhia de desenvolvimento financeiro.185  

 

 

 

183 Fundo Rockefeller Public Relations, box 12, Folder 103, Rockefeller Archive Center 

184 “Associação organizada com o propósito de promover o autodesenvolvimento e um melhor padrão de vida 

em sintonia com a compreensão e comparação dos povos [...] Para isso [...] é preciso atuar nos campos da 

agricultura, do uso da terra e sua conservação, saúde pública, saneamento, alfabetização, indústria, comércio e 

outros setores.” In: TOTA, Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2014. p. 180. 

185 Segundo Colby e Dennett “Enquanto as equipes da AIA promoviam as virtudes dos fertilizantes químicos e a 

IBEC os vendia. A AIA enconrajava o uso de sementes mais produtivas, a IBEC vendia sementes híbridas. A 

AIA pregou o evangelho dos pesticidas e herbicidas e a IBEC montou uma empresa de fumigação”. In: COLBY, 

Gerald; DENETT, Charlotte. Seja feita a vossa vontade: a conquista da Amazônia. São Paulo: Editora Record, 

1998.  p. 250 
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QUADRO DE DIRETORES DA INTERNATIONAL BASIC ECONOMY CORPORATION 

NOME CARGO NA IBEC OBSERVAÇÕES 

Nelson A. Rockefeller Presidente Ex-diretor do Office of Inter-American Affairs 

e secretário do Departamento de Estado. 

Berent Friele Vice-Presidente Ex-presidente da American Coffee Company; 

Diretor da Divisão Brasileira do Office. 

Laurance S. Rockefeller Diretor Presidente da Rockefeller Brothers Fund. após 

a nomeação de Nelson para presidente da 

IBEC. 

Percy L. Douglas Diretor Vice-Presidente da Otis Elevator Company. 

Thomas S. Gates, Jr. Diretor Associado da firma Drexel & Co. 

Wallace K. Harrison Diretor Presidente da Divisão IBEC Technical 

Services Corporation; ex-diretor do Office of 

Inter-American Affairs; Associado do 

escritório de arquitetura Harrison & 

Abramovitz. 

Francis A. Jamieson Diretor Ex-diretor da Divisão de Imprensa e 

Publicações do Office; Consultor de Relações 

Públicas da família Rockefeller. 

John E. Lockwood Diretor Associado da firma Curtis, Mallet-Prevost, 

Colt & Mosle. 

Robert P. Russell Diretor Ex-presidente da Standard Oil Development 

Company. 

Tabela 1: Quadro de Diretores da International Basic Economy Corporation. Sistematização da autora. 

Fonte: Rockefeller Archive Center, Fundo Rockefeller Public Relations, box 12, Folder 103. 

 

Segundo a tabela acima podemos observar que dos nove diretores, quatro deles 

trabalharam no Office. O destaque foi dado para Berent Friele, que foi vice-presidente da 

IBEC. Friele era um norueguês nacionalizado como norte-americano, que conhecia 

profundamente o mercado agrícola brasileiro. Sua especialidade era o café, e como era fluente 

em português, acabou ganhando destaque na sociedade brasileira, tendo contato com Oswaldo 
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Aranha,186 por exemplo. A posição de Friele também denota qual foi a principal atividade 

para deslanchar os negócios pelas Américas: a agricultura. Apesar de o Office ter possuído um 

departamento voltado para estas questões, Henry Wallace, vice-presidente de Roosevelt, foi a 

figura que apontou esta possibilidade para Nelson, antes da criação das empresas. Segundo 

Tota, Wallace “defendia, quase religiosamente, a ideia de que as Américas poderiam se unir 

por meio da agricultura, em especial do milho, cereal americano por excelência”.187 

Nas palavras de Nelson, a missão da IBEC era a de “promover o desenvolvimento 

econômico de várias partes do mundo para aumentar a produção e a disponibilidade de bens, 

mercadorias e serviços úteis para a vida ou sustento de seu povo, e assim melhorar seus 

padrões de vida; acreditamos que esses objetivos podem ser promovidos através de uma 

corporação dedicada à sua realização e empregando métodos e técnicas científicas e 

modernas.”188 

Dentro desta missão, podemos dividir a empresa em três núcleos iniciais – as afiliadas, 

companhias que respondiam diretamente à IBEC e a representavam na Venezuela, por meio 

da Venezuela Basic Economy Corporation (VBEC) e a Brazil Basic Economy Corporation 

(BBEC), no Brasil; as subsidiárias, companhias que atuavam nos países mencionados, e que 

normalmente estavam ligadas ao ramo do agronegócio; e as divisões internas atuação, a IBEC 

Research Institute – conhecida como IRI; a IBEC Technical Services, e a IBEC Housing 

Division. 

Ao iniciar as suas operações, a IBEC estabeleceu que a sua atuação seguiria “como um 

canal para a transmissão do capital, tecnologia e experiência gerencial dos Estados Unidos 

para o exterior, visando a mistura destes elementos em parceria com o capital, tecnologia, 

gestão e recursos locais nos países onde a empresa opera”.189 A partir destes elementos, ela 

 

 

186 Oswaldo Euclides de Sousa Aranha (1894 – 1960) foi um advogado, político, diplomata brasileiro e ministro 

de Getúlio Vargas. Em 1934 assumiu o cargo de embaixador brasileiro em Washington, relacionando-se com a 

política norte-americana. 

187 Idem, Ibidem, p. 53 

188 [No original]“to promote the economic development of various parts of the world to increase the production 

and availability of goods, things and services useful to the lives or livelihood of their people, and thus to better 

their standards of living, and believe that these aims can be furthered through a corporation dedicated to their 

fulfillment and employing scientific and modern methods and techniques.” In: Rockefeller Archive Center, 

Fundo Rockefeller Public Relations, box 12, Folder 103. 

189 [No original]“as a channel for the transmission abroad of U.S. capital, technology and managerial 

experience, and for the mingling of these in partnership with capital, technology, management and local 



96 

 

começou sua atuação na Venezuela e no Brasil como um meio de investimento de “baixo 

risco”: a Venezuela possuía um mercado que os Rockefellers conheciam muito bem, pela 

experiência da Standard Oil Company e a sua subsidiária no país, a Creole Petroleoum Co., e 

o Brasil pelos recentes capítulos de Nelson e do conhecimento de Berent Friele.  

As afiliadas mencionadas – VBEC e BBEC – atuavam representando a IBEC, com 

participação do capital de empresas locais, e tinham por objetivo organizar as atividades – 

econômicas e de pesquisa – das empresas subsidiárias. Na Venezuela, estas empresas eram 

principalmente a Productora Agropecuaria (PACA), Pesquerias Caribe e a Distribuidora de 

Alimentos (CADA). No Brasil, as atividades estavam sob o controle do já mencionado Berent 

Friele, do engenheiro civil e membro da American Society of Civil Engineers, Leon C. 

Heilbronner, e Teodoro Quartim Barbosa, diretor do Banco do Comércio e Indústria de São 

Paulo, organizando as atividades das empresas Fomento Agropecuário, a Semestres 

Agroceres S.A. (conhecida como SASA), a Cargill Agrícola e Comercial S.A. e, por fim, a 

Empresa de Mecanização Agrícola (EMA). 

 Mas o nosso ponto aqui é tratar especificamente das divisões internas da IBEC – a 

Research, Technical Services e a Housing. A criação destas divisões nos leva a crer que para 

além de estimular negócios agropecuários, as outras linhas principais de atuação eram a 

pesquisa, o urbanismo e a habitação. 

A Research Institute, ou IRI como ficou conhecida, era uma divisão que realizava 

pesquisas, principalmente sobre agricultura. Inicialmente foi ligada à IBEC e à própria AIA, 

que também realizava filantropia científica direcionada a questões agrícolas. Segundo o 

historiador Claiton Marcio da Silva: 

Enquanto a AIA apoiou-se no trabalho de difusão de “modernas” técnicas e 

tecnologias direcionas ao trabalho agrícola, muitas delas desenvolvidas pelo 

Serviço de Extensão Rural dos Estados Unidos, a IBEC atuou tanto em projetos 

de colonização quanto, ao menos no início de seu trabalho no Brasil durante a 

segunda metade da década de 1940, com pesquisas voltadas ao desenvolvimento 

de sementes de milho híbrido, resultando, por exemplo, na criação da Sementes 

 

 

resources in countries where the enterprise operate”. In: Rockefeller Archive Center, Fundo Rockefeller Public 

Relations, box 12, Folder 103. 
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Agroceres S.A.190, que nas décadas seguintes se tornaria a líder mundial em 

produção e vendas nesta área.191 

 

No ano de 1951, a IRI se desvinculou da IBEC e da AIA, criando autonomia própria – 

o que não significa dizer que esta não continuava prestando serviços de pesquisa para as duas 

empresas. As pesquisas de prospecção de atividades das empresas continuaram sendo 

executadas pela IRI, até o final das suas atividades no início da década de 1980. 

 A IBEC Technical Services por sua vez, era uma divisão voltada a questões mais 

“técnicas”, como o próprio nome indica. Atividades que poderiam estimular a modernização 

socioeconômica dos países latino-americanos seriam avaliadas por um grupo de profissionais 

estabelecido pela IBEC. Segundo Tota: 

A formação do Ibec Technical Services, “braço mecânico” da associação, era a 

base para a modernização socioeconômica do Brasil. Aeroportos? O Ibec 

Technical Services trataria dos estudos e projetos para ampliação e construção 

de novas áreas para os modernos aviões quadrimotores. Problemas urbanos 

como gargalos na circulação de pessoas e produtos? O Ibec Technical Services 

contrataria planejadores urbanos. Foi o que ocorreu por ocasião do primeiro 

plano de transferência do aeroporto de Congonhas e do projeto da construção 

das marginais na capital paulista. Abertura de novas frentes agrícolas? Os 

tratores da EMA [Empresa de Mecanização Agrícola], uma extensão do Ibec 

Technical Services, cuidariam do problema.192 

 

Fica evidente um certo direcionamento da IBEC Technical para questões do 

planejamento urbano, sendo que os trabalhos de Ana Elena Salvi e Cristina Leme193 são 

 

 

190
 A Sementes Agroceres S.A. (SASA) foi incorporada à IBEC em fevereiro de 1947, sendo que seu fundador e 

diretor Antonio Secundino, fazia parte dos membros da BBEC.  

191 SILVA, Claiton Marcio da. Ciência, agricultura e nação: o IRI Research Institute (IRI) e o processo de 

“conquista” dos Campos Cerrados (1946-1980). Anais do 13º Seminário Nacional de História da Ciência e da 

Tecnologia, Universidade de São Paulo: 2012. p.3; também verificar do mesmo autor: SILVA, Claiton Marcio 

da. Agricultura e cooperação internacional: a atuação da American International Association for economic and 

social development (AIA) e os programas de modernização no Brasil (1946 – 1961). Tese (Doutorado em 

Histórica das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswald Cruz, Casa de Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro: 2009. 

192 TOTA, Antônio Pedro. O amigo americano: Nelson Rockefeller e o Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2014. p. 260 

193 SALVI, Ana Elena. “Cidadelas da civilização”: políticas norte americanas no processo de urbanização 

brasileira com ênfase na metropolização paulistana dos anos 1950 a 1969. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005; LEME, 

Maria Cristina da Silva. A presença norte americana e a transformação de São Paulo no pós-guerra. In: LANNA, 
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exemplos de análises mais direcionadas para as atividades da divisão na cidade de São Paulo, 

dais quais trataremos mais adiante. Dentro da Technical, foi criada a IBEC Housing, que 

acabou tendo autonomia de suas atividades a partir de 1949, quando foi estabelecido um 

plano de atuação específico, o qual trataremos especificamente a seguir. 

 

2.4 IBEC Housing Division e Wallace K. Harrison: proposta internacional para 

habitação  

  

Em 1934 o Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York, exibiu a exposição 

America Can’t Have Housing, organizada pelo New York City Housing Authority (NYCHA). 

O título já pontua uma crítica quanto ao sistema habitacional da cidade, a qual também era 

aplicada para boa parte do país – a dificuldade, ou quase a impossibilidade, de se estabelecer 

uma política habitacional. 

 Os elementos que compunham a exposição iam desde fotografias e informativos sobre a 

moradia na cidade de Nova York, até cenários que criavam os ambientes dos tenements194 - 

executados por Philip Johnson (1906 – 2005)195 – e de apartamentos modernos de baixo 

custo. A intenção da exposição, no entanto, não era apenas o de mostrar ao público os modos 

 

 

Ana Lucia Duarte; LIRA, José Tavares Correia de Lira; PEIXOTO, Fernanda Arêas; SAMPAIO, Maria Ruth 

Amaral. São Paulo, os Estrangeiros e a Construção das Cidades. São Paulo: Alameda Editorial, 2011. 

194 [No original]: “The most common type of residence in New York City in the late nineteenth and earl twentieth 

centuries was the tenement. ‘Tenement’ is and old English word. But it was also a legal term, codiefied by New 

York State in 1867 to refer to any building housing more than three families living independently and cooking on 

the premises and twenty years later, any building housing three or more households, period. This definition was 

quite sweeping and at first made no distinction between cramped apartments for the affluent. In common 

parlance, however, a tenement came to be understood as a speculatively built, multiple dwelling for the poor, set 

o a narrow lot, housing many families with little light and air and few amenities, such as running water, gas, and 

private toilets.” No Brasil, podemos associar os tenements com os cortiços. Ver: DOLKART, Andrew S. 

Tenements. In: BLOOM, Nicholas Dagen; LASNER, Matthew Gordon. Affordable Housing in New York: the 

people, places and policies that transformed a city. Princeton: Princeton University Press, 2016. p. 45 

195 Philip Cortelyou Johnson (1906 – 2005) foi um arquiteto norte-americano, ganhador do Prêmio Pritzker e 

diretor do Museum of Modern Art – MoMA durante dois períodos: 1930 – 1936 e 1946 – 1954. Disponível em 

https://www.moma.org/artists/2927 Acesso em 10 de Setembro de 2018. 
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de morar nova-iorquinos, mas, sim, chamar a atenção do governo para a questão habitacional 

do país e de uma de suas principais cidades.196 

 Tomando como abordagem a cidade de Nova York, Nicholas Bloom e Matthew Lasner 

descrevem o cenário habitacional da cidade nos primeiros anos do século XX como  

Na virada do século XX, os líderes da cidade ainda precisavam articular a 

necessidade de moradia subsidiada. Com exceção de algumas milhares de 

famílias em projetos de baixo custo desenvolvidos por filantropos, os habitantes 

de Nova York viviam à mercê do mercado. As condições eram péssimas, apesar 

de décadas de reforma dos tenements. Nenhum governo ofereceu abatimentos de 

impostos, muito menos subsídios em dinheiro para moradias de baixa renda. 

Nenhum tribunal deste lado do Atlântico apoiou a tomada de propriedade 

privada para este fim. Controle de aluguel era impensável. Nenhum sindicato 

promoveu cooperativas. Mesmo com um florescente movimento de inquilinos, a 

ideologia do laissez-faire dominava, e a maioria dos líderes acreditava que a 

questão da habitação seria resolvida particularmente, por meio do processo de 

descentralização que já estava se desdobrando gradualmente ou em prédios 

modelares construídos pelos filantropos197 

 

 Como destacado pelos autores, ao mesmo tempo em que a cidade crescia e recebia 

imigrantes, aumentando o número de pessoas que moravam de aluguel, havia a falta de 

políticas voltadas para a habitação, dado que o liberalismo econômico era a via de regra para a 

conduta norte-americana. Deste modo, a partir de 1926 é possível ver algumas medidas 

públicas, como programas de incentivo financeiro para habitação de baixo custo e a criação de 

um órgão habitacional, como o New York City Housing Authority (NYCHA), em 1934. 

 

 

196 A exposição gerou uma publicação elaborada por Carol Aronovici, organizadora da exposição e diretora do 

Housing Research Bureau of New York City, segundo ela “The purpose of the Housing Exhibition which the 

Museum of Modern Art has place on display is to arouse public interest and foster a better understanding of the 

housing problem.” In: ARONOVI, Carol. America Can’t Have Housing. New York: Museum of Modern Art 

Publications, 1934. 

197
[No original]: “At the turn of the twentieth century, city leaders had yet to articulate the need for subsidized 

housing. With the exception of a few thousand families in low-cost projects developed by philanthropsts, New 

Yorkes lived at the mercy of the market. Conditions were abysmal despite decades of tenement reform. No 

government offered tax abatements, let alone cash grants, for low-rent housing. No court this side of the Atlantic 

supported taking of private property for this purpose. Rent control was unthinkable. No trade union-built 

cooperatives. Even with a burgeoning tenants’ movement, laissez-faire ideology dominated, and most leaders 

believed the housing question would be solved privately, through the process of descentralization that was 

already gradually unfolding, or in model tenements built by philantropists.” In: BLOOM, Nicholas Dagen; 

LASNER, Matthew Gordon. Affordable Housing in New York: the people, places and policies that transformed a 

city. Princeton: Princeton University Press, 2016. p. 4 
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Porém, como observado, a filantropia 

destacou-se como um tipo de ação 

habitacional alternativa a uma política que 

fosse pública. 

Como apontado anteriormente, o casal 

John D. Rockefeller Jr. e Abigail Greene, 

havia investido até 1930 cerca de 12 milhões 

de dólares em projetos habitacionais de baixo 

custo para a classe trabalhadora, por meio de 

ações filantrópicas. Um exemplo deste 

trabalho são as 511 unidades habitacionais 

conhecidas como Paul Laurance Dunbar 

Apartments, construídas em 1926 no Harlem, 

ao norte da ilha de Manhattan. Segundo 

Matthew Gordon Lasner,198 os apartamentos 

instalaram um novo padrão para habitação na 

cidade pelo seu projeto arquitetônico, e ainda ofereciam boas unidades habitacionais a preços 

considerados razoáveis para a população afro-americana.199 Dunbar foi um dos seis conjuntos 

habitacionais que J. D. Rockefeller Jr. empreendeu durante a década de 1920. A vida em 

conjunto, no entanto, nos remete aos padrões de vilas operárias, em que o controle era 

exercido pelo patrão, mesmo fora do horário de trabalho, pois como apontado pelo autor, John 

D. mantinha o controle dos lucros e regras do conjunto, o que não era comum na época.200 

Podemos inferir que este cenário habitacional na cidade de Nova York se estende até o 

final da II Guerra Mundial. A partir de 1945, destacamos dois fenômenos sobre o estímulo de 

uma política habitacional. O primeiro, é o estímulo de uma produção habitacional voltada 

para a classe média, apontado por Bloom e Lasner: 

Aqueles que trabalhavam em reformas habitacionais início do século XX 

acreditavam que a cidade de Nova York deveria ter moradias subsidiadas abaixo 

 

 

198 Idem, Ibidem, p. 52. 

199 Idem, Ibidem, p. 53 – 54. 

200 Idem, Ibidem, p. 54. 

Figura 11: Paul Laurance Dunbar Apartment, no 

Harlem, Arq. Andrew Jackson Thomas. Fonte: 

Getty Images. 
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do valor de mercado, não apenas para os pobres, mas também para famílias de 

renda moderada. Eles possuiam uma fé compartilhada no poder do governo, que 

poderia tornar a vida urbana mais agradável para os lares de classe média – uma 

preocupação nova, já que depois da Segunda Guerra Mundial a população 

começou a deixar as cidades para morar nos subúrbios – estabelecendo em Nova 

York um pós-guerra com o maior sistema de moradias econômicas rentistas fora 

da Europa Ocidental. O antigo modelo de dividendos de baixo custo e 

cooperativas de participações limitadas, tornou-se sobrecarregado após a guerra, 

graças a uma mistura de cidade e estado, programas multifamiliares da Federal 

Housing Administration, e iniciativas da cidade e do Estado promovidos por 

líderes como Robert Moses, o governador Nelson. Rockefeller e o prefeito 

Robert F. Wagner Jr.201 

 

 A partir da constatação de um sistema habitacional voltado para a classe média, o nosso 

segundo ponto é indicar que junto com esta característica, os Estados Unidos impulsionaram a 

ideia de homeownership, ou seja, a ideia da casa própria, como é conhecido no Brasil. 

 O homeownership foi estimulado, a partir de nossas leituras e análises, seguindo a ideia 

de um american way e até do modelo estadunidense, como foi tratado no início deste capítulo 

– o impulsionamento de que apenas um modelo seria aceitável, e este seria o modelo de 

propriedade e moradia difundido pelos Estados Unidos. Segundo o administrador da US 

Housing and Home Finance Agency “nós temos construído na mente do nosso povo – e do 

mundo – a crença de que o sistema [norte] americano torna a moradia possível para todos 

viverem no padrão mínimo de decência [norte] americana”.202 Segundo Nancy Kwak, a ideia 

da propriedade privada garantia uma base política estável e foi amplamente divulgada a partir 

 

 

201 [No original]“Many reformers and civic leaders beginning in the early twentieth century believed that New 

York City ought to have below-market subsidized housing not just for the poor but also for moderate-income 

families. A shared faith in the power of government to make city living more pleasant for middle-class 

households – a special concern after the World War II as Americans began leaving cities en masse for suburbia 

– gave postwar New York the largest system of private affordable housing anywhere outside Western Europe. 

The old limited-dividend model of low-cost rentals and limited-equity cooperatives became supercharged after 

the war thanks to a mixture city and state effort, the Federal Housing Administration’s multifamily programs, 

and city state efforts promoted by leaders such as Robert Moses, Governor Nelson Rockefeller, and Mayor 

Robert F. Wagner Jr.” Tradução Livre. In: BLOOM, Nicholas Dagen; LASNER, Matthew Gordon. Affordable 

Housing in New York: the people, places and policies that transformed a city. Princeton: Princeton University 

Press, 2016. 

202 [No original] “We have built up in the minds of our people – and the world – the belief that the American 

system makes it possible for all to live at least at the American minimum standard of decency”. In: KWAK, 

Nancy H. A World of Homeowners: American power and the politics of housing aid. Chicago: University of 

Chicago Press, 2015. p. 4 
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de 1950, evitando a ideia do comunismo. Não por acaso, o estímulo da casa própria foi 

direcionado para a classe média.203 

 Nosso ponto aqui é mostrar que este cenário nova-iorquino sobre a habitação – quanto à 

política de estímulo à propriedade privada –, foi a base experimental que a IBEC possuía para 

agir nos outros países. Dentro deste nosso ponto, vale observar que a arquitetura já era uma 

forma de aproximação dos Estados Unidos com a América do Sul, desde a segunda metade do 

século XIX, como foi apontado por Fernando Atique,204 bem como o debate habitacional que 

provava ser um tema transnacional dentro das reuniões de arquitetos.205 A partir de 1945, 

podemos observar um cenário em que as ideias e debates sobre a habitação começaram a ser 

efetivadas na perspectiva da construção de conjuntos por incentivo privado ou público dos 

Estados Unidos. 

Não foi possível verificar nos documentos disponibilizados pelo Rockefeller Archive 

Center os motivos pelo qual foi estabelecida uma divisão para habitação na IBEC, mas como 

construído até aqui, nossa hipótese é de que dentro do projeto da empresa – a busca pelas 

“melhores condições” –, com o estimulo da propriedade privada para a classe média, criou-se 

um cenário ideal para investir e produzir habitações. Além disto, a família Rockefeller já 

havia trabalhado com a questão habitacional, e por mais que o interesse de produzir habitação 

estivesse dentro de uma empresa que visava o lucro, a questão do morar era ainda muito 

próxima da filantropia praticada por John D. Junior e sua esposa. 

Para além das questões habitacionais apontadas, Nelson possuía apoio para 

empreender habitações dentro da própria diretoria da IBEC. Wallace K. Harrison, arquiteto e 

ex-diretor do Office, era um dos diretores que criaram a empresa e diretor da IBEC Technical 

Services.  

Wallace Kirkman Harrison (1895 – 1981) nasceu em Worcester, no Estado de 

Massachusetts. Graduou-se em engenharia pelo Worcester Polytechnic Institute e em 

 

 

203 Idem, Ibidem. p. 6 

204 ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: arquitetura, cidade e cultura nas relações Brasil – 

Estados Unidos, 1876 – 1945. São Paulo: Pontes Editora, 2010. 

205 ATIQUE, Fernando. O Debate sobre Habitação nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos (1920-1960). 

Anais do XI Encontro Nancional da ANPUR. Salvador: UFBa, 2005. 
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arquitetura no Boston Architectural Club, um pouco antes de se mudar para Nova York, em 

1916.206 

 Ao chegar em Manhattan, Harrison começou a trabalhar em um escritório de 

arquitetura, mas logo no ano seguinte, em 1917, se dedicou a servir a Marinha dos Estados 

Unidos, pois o país havia entrado na Guerra Mundial. Harrison alistou-se e começou a 

frequentar aulas semanais de navegação na Columbia University de maneira a completar a 

formação para o serviço militar. Em julho de 1917, foi chamado para servir em uma base no 

Caribe, e depois foi deslocado para a Europa. O tempo na Marinha norte-americana e o 

serviço na Europa deram uma nova perspectiva para o futuro profissional de Harrison – ao 

voltar para Nova York, após o termino da guerra, decidiu que deveria frequentar a École des 

Beaux-Arts, em Paris.207 Segundo Victoria Newhouse (1989), demorou cerca de um ano para 

que Harrison fosse aceito e se mudasse para a França, começando a graduação em 1921. Após 

um breve período na Europa, tomou contato com a arquitetura das vanguardas, em especial 

aquela proposta por Le Corbusier. Sua trajetória profissional seria marcada, então, por uma 

adesão àquilo que se conheceu como International Style.208 

 

 

 

206 NEWHOUSE, Victoria. Wallace K. Harrison, architect. New York: Rizzoli, 1989. 

207 ELLIS, Margot M.; CARLHIAN, Jean Paul. Americans in Paris: Foundations of American’s architects 

gilded age architecture students at the École des Beaux-Arts, 1846 – 1946. New York: Rizzoli, 2014. 

208 A designação International Style ou “Estilo Internacional” apareceu por conta de uma apreciação crítica e 

histórica sobre as formas arquitetônicas marcadas pela racionalidade e técnica, que para além da Europa, já 

podiam ser verificadas em territórios como as Américas nos anos 1920 e 1930. O termo foi empregado, pela 

primeira vez, em uma publicação de Philip Johnson (1906 - 2005), arquiteto, em parceria com Henry Hussel 

Hitchcock (1903- 1987), historiador da arte e da arquitetura, em 1932, para o catálogo da Exposição 

Internacional de Arquitetura Moderna ocorrida no MoMA. Isto contribui para a divulgação do movimento e sua 

associação direta com a arquitetura moderna, também chamada de International Style, por alguns autores, desde 

então, embora não sejam verdadeiramente, sinônimos. Ver: FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da 

Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 307. 
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Figura 12: Wallace K. Harrison, para um ensaio da Revista LIFE. Fonte: www.allposters.com 

 

 Apenas quando Wallace retornou de Paris que pudemos notar sua associação com os 

Rockefellers – em 1928, John D. Rockefeller Jr iniciou os debates para a construção do 

Rockefeller Center, no centro de Manhattan. O complexo foi planejado por uma equipe de 

arquitetos de três escritórios, convencionalmente chamados de Associated Architects, sendo 

que Wallace foi contratado como um tipo de arquiteto auxiliar, que aos poucos foi se 

destacando na gerência dos grupos de arquitetos que projetaram o complexo.209 Além disto, o 

irmão de sua esposa, Ellen Hunt Milton, havia se casado com a primogênita de John D. Jr, 

Abby Aldrich Rockefeller.210 

 A partir do trabalho no Rockefeller Center, Harrison acabou trabalhando diversas vezes 

para e com Nelson, como por exemplo na construção do Metropolitan Opera House, no 

Lincoln Center for the Performing Arts (1966), que como apontado, foi financiado pela 

Rockefeller Brothers Fund. Porém, é a partir de 1939, depois da participação de Harrison e 

 

 

209 A figura do arquiteto Raymond Mathewson Hood também se destacou pela gerência do grupo de arquitetos. 

Ver: ELLIS, Margot M.; CARLHIAN, Jean Paul. Americans in Paris: Foundations of American’s architects 

gilded age architecture students at the École des Beaux-Arts, 1846 – 1946. New York: Rizzoli, 2014. 

210 NEWHOUSE, Victoria. Wallace K. Harrison, architect. New York: Rizzoli, 1989. 

http://www.allposters.com/
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seu recém sócio, Max Abramowitz211 na elaboração do edifício tema da Feira Mundial de 

Nova York,212 o que caracterizava não apenas a legitimação de um projeto político de 

interamericanismo em meio a um período de crise, como apontado por Marianna Al Assal,213 

mas também uma possível aproximação de Harrison aos projetos políticos de Nelson, que 

podem ter levado o Rockefeller a convidar o arquiteto para trabalhar no Office.  

Para além destes projetos, não podemos deixar de destacar que depois do período de 

trabalho mais direto com Nelson Rockefeller em Washington D.C., Harrison liderou o grupo 

de arquitetos que projetaram o edifício das Nações Unidas em Nova York, sendo este, então, 

um dos trabalhos mais importantes para a sua carreira. O terreno, localizado entre o East river 

e a 1st Avenue, da rua 42 até a 48,214 para instalação do projeto, foi uma doação estimada em 

8,5 milhões de dólares feita por Nelson Rockefeller. A escolha de Harrison para liderar o 

grupo de arquitetos internacionais formado por G. A. Soilleux (Australia); Gaston Brunfaut 

(Bélgica); Ernest Cormier (Canadá); Ssu-ch’eng Liang (China); Sven Markelius (Suécia); 

Nikolai D. Bassov (União Soviética); Howard M. Robertson (Reino Unido); Julio Vilamajo 

(Uruguai); Le Corbusier (França) e o brasileiro Oscar Niemeyer, partia da aprovação de 

políticos e amigos que havia feito em Washington D.C., apesar de Newhouse também 

destacar que o fato de Nelson ter doado o terreno, teria proporcionado no direito de escolher 

quem lideraria o projeto.215 

 

 

 

211 Com o arquiteto Max Abramowitz, Harrison fundou o escritório de arquitetura Harrison & Abromovitz. 

212 O Trylon e Perisphere que foram dados como centro temático foram projetados por Harrison e Abramowitz. 

Ver: NEWHOUSE, Victoria. Wallace K. Harrison, architect. New York: Rizzoli, 1989. 

213 AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. Arenas nem tão pacíficas – arquitetura e projetos políticos em 

Exposições Universais de finais da década de 1930. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo: FAU/USP, 2014. 

214 Um artigo aponta que a ONU quase foi construída na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. A ação 

dos Rockefellers é apontada como fundamental para a troca de cidades. Disponível em: 

http://www.independencehall-americanmemory.com/documents/philadelphia-home-of-united-nations/ Acesso 

em 10 de janeiro de 2019. 

215 NEWHOUSE, Victoria. Wallace K. Harrison, architect. New York: Rizzoli, 1989. p. 112 
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Figura 13: Arquitetos que participaram do projeto do edifício das Nações Unidas. Da esquerda para a direita, 

Sven Markelius, Le Corbusier, Vladimir Bodiansky (atrás). Sssu-ch’eng Liang; Wallace Harrison (atrás); Oscar 

Niemeyer; Guy Soilleux; Nikolai D. Bassov; Abramovitz (sócio de Harrison, atrás); Ernest Cormier; Ernest 

Weismann (consultor especial da Iugoslávia); John Antoniades (consultor especial da Grécia) e Matthew 

Nowicki (consultor especial da Polônia). Fonte: www.allposters.com 

  

Em 1940, quando o Office foi estruturado, Wallace trabalhou como assistente do 

coordenador – ou seja, de Nelson – sendo que as divisões de Ciência e Educação, Rádio, 

Imprensa, Cinema e Atividades Interamericanas respondiam diretamente ao seu escritório.216 

Durante o período em que trabalhou no Office, Wallace teve mais contato com os países 

latino-americanos. Segundo Victoria Newhouse, apesar de Nelson sempre o convidar em suas 

viagens diplomáticas, Wallace evitava sair dos Estados Unidos se não fosse estritamente 

necessário. O único episódio que Newhouse retrata uma viagem, foi quando se deslocou até a 

Venezuela, para Harrison trabalhar no projeto do hotel Ávila, em Caracas.217 

Além dos trabalhos como arquiteto e no Office, destaca-se em sua trajetória o período 

dedicado à docência. Em 1933, depois de lecionar na Columbia University e na New School, 

Wallace foi convidado para reestruturar o currículo da faculdade de arquitetura da Columbia. 

 

 

216 VALIM, Alexandre Busko. O Triunfo da Persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa 

Vizinhança durante a II Guerra Mundial. São Paulo: Alameda Editorial, 2017. p. 68. 

217 NEWHOUSE, Victoria. Wallace K. Harrison, architect. New York: Rizzoli, 1989. p. 96. 

http://www.allposters.com/
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Segundo Victoria Newhouse, o novo currículo da faculdade deixava de lado as aproximações 

com a beaux-arts para dar espaço ao modernismo. O mesmo feito ocorreu quando o arquiteto 

foi convidado para ser professor associado na Yale University, em New Haven, Connecticut, 

com um feito adicional importante – foi na Yale – Life Conference que Harrison propôs um 

seminário sobre técnicas construtivas e racionalização, tema pelo o qual se interessava. 

  Até então, Wallace não havia trabalhado em projetos habitacionais. O mais próximo 

disso, foi o projeto do Rockefeller Apartments, datado de 1936, para a elite da cidade. 

Todavia, apuramos que havia o desejo, já no começo de sua vida profissional, de unir projetos 

habitacionais com questões tecnológicas de racionalização construtiva. Segundo Victoria 

Newhouse, durante discurso proferido na Yale, em 1939, o arquiteto “criticou aqueles que se 

preocupavam com a questão habitacional com o foco em apenas ideais sociais, enquanto 

ignoravam questões tecnológicas que poderiam reduzir o preço da construção”218. A 

oportunidade para um projeto de habitação só ocorreu com a criação de uma subdivisão da 

IBEC Technical, a IBEC Housing, que tinha como missão ajudar a melhorar os padrões de 

vida dos países onde a IBEC Technical Services atuava. Para a construção dos conjuntos, 

Wallace desenvolveu um processo construtivo, juntando características da produção fordista 

industrial com o auxílio da pré-fabricação,219 batizando de IBEC Method. Os protótipos foram 

feitos em uma área pertencente a Wallace, em Norfolk, na Virginia. 

Em outubro de 1949, George Dudley, presidente da IBEC Housing encomendou pela 

RKO Pathe um curta em 35mm para divulgação e explicação de como funcionava o método 

elaborado por Harrison.220 

 

 

 

218 [No original]: “he criticized those concerned with housing for focusing on social ideals while ignoring 

technological inventions that could lower building costs”. In: Idem, Ibidem, p. 76. 

219 CODY, Jeffrey W. Exporting American Architecture 1870 – 2000. New York: Routledge, 2003 

220 Tal curta está localizado no Rockefeller Archive Center, porém ele não pode ser disponibilizado dado ao seu 

estado de conservação. 
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Figura 13: Ilustração dos passos do IBEC Method divididos entre 1, 2 e 3, respectivamente. Fonte: IBEC 

Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center (microfilme). 

 

Os primeiros passos consistiam em preparar o local para a instalação, não apenas da 

casa, mas também do conjunto habitacional, com a terraplanagem do espaço e instalação de 

serviços de infraestrutura (passos 1 e 2 da figura 13).221 Após disso, passava-se à fase de 

alicerce das habitações. Concretavam-se, in loco, lajes de concreto, usando fôrmas metálicas, 

servindo como contrapiso da moradia (passo 3).222 

 

 

 

221
 [No original] “Standard road building equipment is used to prepare the site including fine grandind and 

compacting of the “road bed” on which the floor and the roof slabs of the house are to be poured. (This work is 

coordinated with the other site development operations of earth-moving, installation of utilities, road building, 

etc. which this organization is also prepared to undertake).” In: IBEC Housing, Rockefeller Family Public 

Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center (microfilme). 

222
 [No original] “Concrete slabs are the poured on the “road bed” on each house site. Alternate slabs are used 

as floors and intermediate ones are later raised to act as roofs. The design of those varies according to local 

climate and structural requirements. The floor slab projects beyond the walls and is designed to act as a spread 

footing.” In: IBEC Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center 

(microfilme). 
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Figura 14: Fotografia da delimitação do espaço. Fonte: IBEC Housing, IBEC Folder - Photos 

 

Figura 15: Foto relativa ao passo 3. Fonte: IBEC Housing, IBEC Folder - Photos 
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Figura 16: Ilustração dos passos do IBEC Method divididos entre 4, 5 e 6, respectivamente. Fonte: IBEC 

Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center (microfilme) 

 

Após isto, era passava-se à construção das paredes, erguidas com ajuda de uma fôrma 

especial. A estrutura, desenvolvida por Harrison, era feita de madeira com encaixes metálicos 

e colocada no local exato com o auxílio de um guindaste (passo 4). Depois de todos os 

encaixes serem manualmente fechados, o concreto era despejado nas fôrmas.  

 O concreto era despejado até a altura máxima das fôrmas, criando uma estrutura 

monolítica única. Após esta etapa, era aplicado um processo de extração de água, a vácuo, 

patenteado, que acelerava o processo de construção.223 Algumas horas depois desta etapa, a 

estrutura era solta manualmente pelos operários e um guindaste a retirava para ser colocada na 

próxima casa, para a repetição do mesmo processo (passo 4). Quando a estrutura alcançava 

resistência suficiente, após a cura do concreto, a laje do telhado era levantada com a ajuda de 

um guindaste e de um sistema de succção a vácuo  (passo 5).224 Por fim, eram instalados os 

encanamentos e parte elétrica da casa, bem como os acabamentos  (passo 6). 225 

 

 

223
 [No original] “concrete is poured from above to the full height of the walls and the forms are vibrated. The 

pour is a single operation and all of the walls, interior and exterior, constitute a single monolithic structure. 

Immediately after vibrating, a patented vacuum process is applied which extracts the water from the concrete 

and accelerates its setting. This results in increased strength and savings in the amount of cement required. The 

walls vary in thickness according to local requirements. Light-weight aggregates are used where insulation is 

needed.” In: IBEC Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center 

(microfilme). 

224 [No original] “Within a few hours after the concrete has been poured the forms are released and lifted 

vertically. They are then moved by crane to the next house site where the whole process is repeated. When the 

walls have achieved sufficient strength, the roof slab is lifted into place as a single unit with a patented vacuum 

mechanism. This mechanism permits the lifting of the slab without introducing bending stresses, and addictional 
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Figura 17: Fotos relativa ao passo 4 (duas primeiras), 5 e 6. Fonte: IBEC Housing, IBEC Folder - Photos 

  

 

 

reinforcing for handling is not required. The thickness of the roof will vary according to local requirements.” In: 

IBEC Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center (microfilme). 

225
 [No original] “the installation of plumbing and electrical facilities and finishing work on the houses is also 

organized on a mass-production and pre-assembly basis is completed on a time-vaing schedule coordinated with 

other steps in the process.” In: IBEC Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller 

Archive Center (microfilme). 
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Segundo o informativo da IBEC Housing, todo o método garantia uma produtividade 

acima do comum para a construção de conjuntos habitacionais: 

Um mínimo de cinco ou seis conjuntos de fôrmas de parede produz a taxa mais 

econômica de construção em um projeto habitacional de grande escala. Com 

este mínimo, um cronograma de dez ou doze casas por dia pode ser mantido. A 

programação cuidadosa e a integração da concretagem, com a preparação do 

local e instalação de equipamentos hidráulicos e elétricos, portas, janelas, etc., 

produz um cronograma similar de conclusão das casas prontas para ocupação. 

Um aumento no número de formas [de parede] resultará em um aumento 

proporcional na produção de casas limitado apenas pela disponibilidade de 

locais, mão de obra e materiais preparados.226 

 

 

As unidades habitacionais possuíam dois quartos, sala, cozinha, um banheiro e uma 

pequena lavanderia, visando atender às necessidades da população onde os conjuntos iriam 

ser construídos. Na nossa pesquisa no acervo do Rockefeller Archive Center, não foi possível 

encontrar preço ou faixa salarial familiar para os quais as casas se destinavam. 

O principal conjunto entregue pela IBEC e no qual o IBEC Method foi experimentado, 

foi em Porto Rico. A escolha da ilha, segundo a historiadora Andrea Renner, se resumia em 

um acesso federal ao financiamento das unidades e ao seguro pelo Federal Housing 

Administration (FHA).227 O interessante é notar que, segundo a autora, as unidades 

habitacionais foram projetadas por um outro arquiteto, Edward Larrabee Barnes (1915 – 

2004), formado em arquitetura em Harvard, e ex-aluno de Walter Gropius (1883 – 1969) e 

Marcel Breuer (1902 – 1981), que havia trabalhado em algumas casas na parte sul da 

Califórnia228 e posteriormente em projetos como o edifício sede da IBM, em Nova York 

(1961), uma série de museus de arte, como o Dallas Museum of Art (1983), e os projetos de 

implantação das universidades de Purchase e Potsdam da State University of New York 

 

 

226
 [No Original] “A minimum of five or six sets of wall forms produces the most economical rate of construction 

on a large-scale housing project. With this minimum a schedule of ten or twelve houses per day may be 

maintained. Careful scheduling and integration of concrete pouring with site preparation and installation of 

plumbing and electrical equipment, doors, windows, and hardware, etc. produces a similar schedule of 

completion of houses ready for occupancy. An increase in the number of forms will result in a proportionate 

increase in the production of houses limited only by the availability of prepared sites, manpower and materials.” 

In: IBEC Housing, Rockefeller Family Public Relations, Folder 25, Rockefeller Archive Center (microfilme). 

227 RENNER, Andrea. Housing Diplomacy: US Housing Aid to Latin America, 1949 – 1973. Tese (Doutorado 

em História da Arte) – School of Arts and Sciences, Columbia University. New York, 2011.  p. 184 

228 Idem, Ibidem, p. 196 
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(SUNY).229 O projeto das residências seguiam as propostas e exigências do método de 

Harrison, com apenas algumas variações na fachada e na cor das casas.230 

O conjunto da IBEC em San Juan, conhecido como Las Lomas¸ teve a construção das 

suas 1.583 unidades habitacionais iniciada em 1955, e foi finalizado em 1956. Todas as 

residências foram vendidas antes mesmo da construção do conjunto ter se iniciado.231 

 

 

Figura 18: O conjunto de Las Lomas em construção, 1955. Fonte: Rockefeller Archive Center – IBEC 

Florida (microfilme). 

 

Após Las Lomas, outros dois conjuntos foram construídos – Lomas Verdes e Altamesa 

– também em Porto Rico. No primeiro foram construídas 2.600 unidades habitacionais de 

diferentes tipologias, e o segundo com 641 unidades. Após a experiência em Porto Rico, a 

IBEC realizou algumas tentativas no Irã e Iraque com pequenos conjuntos habitacionais, que 

foram mais onerosos do que lucrativos. A América Latina ainda era o melhor local para 

investir em habitação, dada a proximidade e relação da família com este bloco, mas também a 

 

 

229 Disponível em: https://tclf.org/pioneer/edward-larabee-barnes Acesso em 10 de Dezembro de 2018. 

230 RENNER, Andrea. Housing Diplomacy: US Housing Aid to Latin America, 1949 – 1973. Tese (Doutorado 

em História da Arte) – School of Arts and Sciences, Columbia University. New York, 2011.  p. 185 

231 Idem, Ibidem, p. 186 
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quantidade de programas de cooperação e desenvolvimento que surgem na década de 1960, 

como por exemplo, a Aliança para o Progresso. 

 

2.5 Rodman Clark Rockefeller e suas conexões com o Brasil 

 

A geração que sucedeu a Nelson Rockefeller e a seus irmãos não foi tão presente na 

mídia, tampouco atuante politicamente. Pouco se sabe, por exemplo, sobre os filhos de 

Nelson, de seus dois casamentos. Como apontado anteriormente, Nelson foi casado com Mary 

Todhunter Clark, e teve cinco filhos, pelo o que se sabe. O primogênito Rodman Clark (1932 

– 2000), Ann Rockefeller (1934 - ); Steven Clark (1936 – 2017); e os gêmeos Mary (1938 - ?) 

e Michael Clark (1938 – 1961), um historiador e antropólogo formado em Harvard, que 

desapareceu em 1961, em uma floresta da Nova Guiné, durante uma expedição arqueológica 

para coletar arte primitiva da tribo Asmat.232 Em seu segundo casamento, com Margaretta 

Fitler (1926 – 2015), Nelson teve mais dois filhos, Nelson Aldrich Rockefeller Jr (1964 - ) e 

Mark Fitler Rockefeller (1967 - ). 

Dos herdeiros de Nelson, o que mais acompanhou o pai em questões políticas e 

empresarias, foi Rodman, sobre o qual deteremos nossa atenção. Rodman Clark Rockefeller 

(1932 – 2000), nasceu em 24 de abril de 1932, e não foi apenas o primogênito de Nelson e 

Mary Clark, como também o primeiro neto de John D. Rockefeller Jr. 

 

 

 

 

232 Disponível em https://www.papuaerfgoed.org/en/the_disappearance_of_michael_rockefeller Acesso em 10 de 

Dezembro de 2018. 
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Figura 19: quatro gerações dos Rockefellers, da esquerda para a direita: John D. Jr, John D Senior e 

Nelson segurando  Rodman no colo. Fonte: Rockefeller Archive Center 

 

Segundo Kenneth Durr233, o primogênito de Nelson esteve presente em algumas 

visitas políticas do pai, como por exemplo México, Honduras (onde estudou espanhol), 

Venezuela e Brasil, e deste modo, podemos dizer que a familiaridade com os cenários das 

ações e negócios da família Rockefeller na América Latina foi sempre constante na vida de 

Rodman. 

 No ano de 1950, Rodman foi estudar Economia no Dartmouth College, seguindo o 

mesmo caminho de seu pai, sendo que em 1953, Rodman Rockefeller ganhou um estágio no 

escritório internacional do Bureau of the Budget, um órgão do Departamento de Estado 

estadunidense,234 onde conseguiu amealhar uma experiência para futuramente tomar conta dos 

 

 

233 DURR, Kenneth. A Company With a Mission: Rodman Rockefeller and The International Basic Economy 

Corporation 1947 – 1985. Rockville: Montrose Press, 2006 

234 Coincidentemente, como mencionado anteriormente, o Bureau of the Budget possuia destaque nas ações 

jurídicas do Office of Inter-American Affairs, sendo a figura central para discussões, execuções e modificações 
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negócios da família, como também a possibilidade de pesquisa para sua graduação. A 

experiência de Rodman no campo da economia e das relações dos Estados Unidos com a 

América Latina, e no estágio em um órgão internacional, apareceu em sua tese final para 

concluir a graduação. O trabalho em questão foi intitulado “Government Organization and Its 

Effects on Foreign Aid – A Case Study – The Export-Import Loan of $300 Million to Brazil, 

1948”. Como o título aponta, podemos estabelecer que as visitas na América Latina com o 

pai e a criação da IBEC se consolidaram como um interesse em Rodman, tanto que durante os 

verões de 1950 e 1951 ele trabalhou nas fazendas da IBEC na Venezuela, e em 1952 visitou 

os campos de extração de petróleo da Standard Oil Company, no Peru. 

 

 

Figura 20: Nelson e Rodman Rockefeller (quarto e quinto da direita para a esquerda, respectivamente) 

em uma visita da equipe da IBEC ao primeiro mercado Minimax, inaugurado na Venezuela, em 

1949. Fonte: Rockefeller Archive Center. 

 

Em julho de 1953, Rodman Rockefeller se casou com Barbara Ann Olsen (1930 – 

1986), uma graduanda da Wellesley College, uma faculdade liberal para mulheres 

estadunidenses. Após se graduar em Dartmouth em 1954, serviu no Exército e ficou um ano e 

 

 

de propostas que eram elaboradas pelo Office e enviadas ao Presidente. O Bureau foi responsável pela dissolução 

e transferência das funções residuais do Office para o Departamento de Estado. 
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meio na Alemanha. Ao voltar para os 

Estados Unidos, retomou os estudos 

em uma especialização na Columbia 

Gradute School of Business 

Administration e trabalhou no setor de 

investimentos e créditos internacionais 

da American Overseas Finance Co., 

que mais tarde viria a se tornar a 

Transoceanic – AOFC Ltd., uma 

subsidiária da IBEC. 

Apesar de Durr apontar que em 

1953 Rodman já possuía certo contato 

com as atividades da IBEC, é apenas 

em 1957 que o primogênito se 

envolveu mais profundamente com os 

negócios da família, assumindo o posto 

do seu pai. Quando Nelson Rockefeller 

assumiu o governo de Nova York, 

Rodman tomou lugar em algum de seus papeis, integrando o quadro de diretoria da IBEC 

formado por Robert Purcell, Stacy May, Wallace Harrison e Richardson Dilworth, porém 

ainda não havia sido efetivado como presidente da empresa, o que viria a acontecer apenas em 

1961. O período é tratado por Durr como um período de “experiência” de Rodman, para 

assumir de vez as atribuições de seu pai, sendo orientado por Robert Purcell.235  

 Ao analisar os documentos de Rodman no Rockefeller Archive Center, é possível ver 

que suas atividades na IBEC no Brasil foram mais presentes durante a década de 1970. É 

necessário esclarecer que a empresa, desde sua fundação até então, nunca havia deixado de 

atuar em terras brasileiras, porém dentro do que foi possível verificar com os documentos 

 

 

235 DURR, Kenneth. A Company With a Mission: Rodman Rockefeller and The International Basic Economy 

Corporation 1947 – 1985. Rockville: Montrose Press, 2006. p. 67 

Figura 21: Rodman Rockefeller na sede da IBEC. Fonte: 

Rockefeller Archive Center 
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encontrados,236 foi que a presença de Rodman no território brasileiro foi mais frequente neste 

período. 

O início da década de 1970 foi marcada por uma viagem pelo interior do Brasil pelo 

grupo de membros da IBEC, incluindo Rodman Rockefeller. O convite foi feito diretamente 

para o Presidente da empresa no final de 1971 por Mario Gibson Barbosa (1918 – 2007), o 

então Ministro das Relações Exteriores, com o intuito de visitar uma série de cidades 

brasileiras no início de 1972. Durante a viagem, Rodman Rockefeller fez uma série de 

anotações sobre a sua passagem de duas semanas pelo território brasileiro. Ao iniciar a 

viagem, Rodman relatou: “eu me virei para ele [Mario Barbosa] e disse ‘Sr. Ministro, por qual 

motivo você está nos convidando para o Brasil?’. Nós estávamos prestes a descobrir”237. 

A viagem teve início no Rio de Janeiro, e junto com Rodman, acompanharam David 

Lilienthal, Fulton Boyd e Berent Friele da sede da IBEC. O anfitrião oficial do Governo 

Brasileiro foi Amary Bier, gerente do escritório de Barbosa no Palácio do Itamaraty, com o 

qual Rodman manteve contato após a viagem.  

Durante os primeiros dias, Rodman se encontrou com o Ministro do Interior para uma 

reunião sobre planejamento econômico e investimentos que haviam sido realizados na parte 

norte do país, como a apresentação das ações no setor da agricultura pelo Banco do Nordeste 

e a construção da Transamazônica. Nesta mesma reunião, Rodman assistiu a uma 

apresentação de Delfim Neto (1928 - ), Ministro da Fazenda, que “começou [a apresentação] 

devagar, preocupado e incompreensível.”238 Após Neto, Rubens Vaz da Costa (1927 - ), 

Presidente do Banco Nacional de Habitação (BNH), apresentou as ações do banco. Segundo o 

relato de Rodman Rockefeller, 

Ele planeja financiar 60.000 unidades por ano, além de promover o crescimento 

em 80% do financiamento em abastecimento urbano de água e ajuda financeira 

na indústria de materiais de construção. (...) A prioridade [do BNH] é 

 

 

236 No Rockefeller Archive Center, como apontado na Introdução, não foi possível o acesso ao acervo pessoal de 

Rodman Rockefeller. Utilizamos então documentações do Rodman que estavam no acervo da IBEC. 

237
 [No original]: “I had turned to him and said, ‘Mr. Minister, for what reason are you inviting us to Brazil?’. 

We were about to begin to find out”. In: IBEC Brazilian Trip. Rockefeller Archive Center, Fundo International 

Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, Folder 1276. 

238
 [No original]: “Started slowly, somewhat preoccupied and inscrutable”. In: IBEC Brazilian Trip. 

Rockefeller Archive Center, Fundo International Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, Folder 1276. 
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claramente direcionada para a habitação urbana, embora eles tenham algumas 

ações na área rural. (..) nós não conversamos sobre os projetos da IBEC, mas 

ficou claro que ele nos recebeu como os primeiros participantes estrangeiros 

interessados em habitação. Não haviam discussões sobre tecnologia, apenas 

alguns dados comparativos de preços – o Brasil é mais caro do que Peru e 

México. Weeks prometeu enviar algumas informações [sobre a IBECASA]239. 

 

Após as reuniões, o grupo seguiu para Brasília, onde tiveram reuniões com os 

Ministros da Agricultura, das Relações Exteriores, do Interior240 e com o então Presidente 

Emilio Garrastazu Médici, sobre o qual Rodman apontou que ter sido “muito elogioso sobre o 

meu pai, e grato pelo meu convite. (...) Nada negativo, mas muita especulação sobre 

investimentos,”241     

 De Brasília, o grupo seguiu para o Manaus, onde visitaram, de barco, o encontro do Rio 

Negro com o Solimões, e puderam se reunir com o vice-governador do Amazonas, com 

quem, segundo Rockefeller, não conversou “muito, mas ele tentou falar alemão, francês e 

português”.242  Apesar das apresentações do avanço do parque industrial na região, 

Rockefeller não ficou impressionado com o local, a não ser sobre seus aspectos culturais – 

definindo como uma região potencialmente limitada para crescimento industrial. Esta 

impressão foi diferente quando o grupo visitou Belém, onde a visita ao porto e uma conversa 

com o então governador do Estado, Fernando José Guilhon, estimulou o grupo a pensar sobre 

investimentos ligados à região portuária. 

 

 

239
 [No original]: “He plans to finance 60,000 units a year, plus up to 80% of urban water supply financing 

requirements, plus financial aid to building materials industry. (…) The priority is clearly toward urban housing 

although have some experimental rural. (…) We did not get into IBEC projects, but it is clear he welcomes us as 

the first foreign participants in housing. No discussion on technology but some comparative prices, and Brazil is 

most expensive of Peru and Mexico. Weeks promised to send data”. In: IBEC Brazilian Trip. Rockefeller 

Archive Center, Fundo International Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, Folder 1276. 

240 Neste período o Ministério da Agricultura era chefiado por Luís Fernando Cirne Lima, o Ministério das 

Relações Exteriores por Mário Gibson Barbosa e o Ministério do Interior por José Costa Cavalcanti.  

241
 [No original]: “He was very complementary about father and pleased at my invitation (…) Nothing negative, 

but too much speculation on investment”. In: IBEC Brazilian Trip. Rockefeller Archive Center, Fundo 

International Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, Folder 1276 

242
 [No original]: “Gov. and I didn’t have much to say but he tried German, French and Portuguese”. In: IBEC 

Brazilian Trip. Rockefeller Archive Center, Fundo International Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, 

Folder 1276. 
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 De Belém, seguiram para Fortaleza e, depois, para Recife. As anotações de Rodman 

para a capital de Pernambuco foram elogiosas – impressionado com o tamanho da cidade e a 

quantidade de prédios, comparou a cidade como um tipo de “São Paulo do Nordeste”. No 

mesmo dia em que chegou a Recife, o grupo visitou Olinda243,  e depois voltaram-se aos 

compromissos econômicos.  

 As impressões positivas de Pernambuco também foram observadas quando, no Palácio 

do Campo das Princesas - sobre o qual Rodman apontou a beleza do interior, e sua arquitetura 

bela -, o governador Nilo Coelho se apresentou ao grupo, o presentou com um vaso de 

cerâmica da Oficina Brennand.244 A visita seguiu para uma fábrica de produção de alumínios 

e, em seguida, o grupo viajou para Petrolina, cidade em que Rodman viu grandes 

possibilidades de atuação da IBEC com a Sementes Agroceres. 

 A última capital do Nordeste a ser visitada foi Salvador, que foi definida como 

“primeiro passo de volta ao Brasil moderno”. Em suas anotações, Rockefeller deixou 

transparecer que das cidades visitadas, Salvador é a que possui uma harmonia entre cidade 

moderna, turística e com belezas naturais. Visitaram a cidade de Aratu, sobre a qual Rodman 

apontou grande possibilidades para habitação, já que observou a existência de apenas um 

núcleo habitacional de interesse social. 

 O grupo também se encontrou com o governador Rondon Pacheco em Belo Horizonte, 

e seguiram para Patos de Minas, onde trataram de assuntos ligados à agropecuária da IBEC – 

a comercialização e nova safra do milho híbrido, Opaque 2, e das criações de porcos. Após a 

 

 

243 “A maior frustração da tarde foi Olinda – uma cidade na costa, em uma colina com vista para Recife e a costa 

– é um tesouro de igrejas, conventos, edificações e atmosfera do século XVII e XVIII. Que pena chegar no pôr-

do-Sol e não ter tirado uma foto decente. A Igreja de São Francisco, uma ordem franciscana, de maioria alemã, é 

bela com seus fabulosos santos esculpidos em madeira e o trabalho de azulejos – uma amável capela descendo a 

ladeira – em geral as igrejas precisam de atenção.”[No original]: “The greatest frustation of the p.m. was Olinda, 

the original coastal city on a hill overlooking Recife and coast – it is a treasure of the 17th and 18th century 

churches, convents, buildings and atmosphere. What a pity to arrive at sunset and not to get one decent photo. 

The church of São Francisco, a Franciscan order, mostly German, is beautiful with fabulous saints wood 

carvings and title work – a lovely back chapel is sliding downhill – generally the churches need attention”. In: 

IBEC Brazilian Trip. Rockefeller Archive Center, Fundo International Basic Economy Corporation – IBEC, box 

67, Folder 1276. 

244
 Além do vaso, Rodman recebeu de Nilo Coelho, livros, um barco de madeira para Michael (provavelmente 

um dos filhos de Rodman, já que Michael Rockefeller, seu irmão, foi dado como desaparecido em 1961), duas 

peles de onça e um chapéu de couro. [No original]: “During our visit I was presented with the following 

presentes, willynilly: 1. Large ceramic vase from Brennand factory. 2. All the books on area you can imagine. 3. 

Wooden boat for Michael 4. Two Onça skins. 4. Leather hat”. In: IBEC Brazilian Trip. Rockefeller Archive 

Center, Fundo International Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, Folder 1276. 



121 

 

visita a Minas Gerais, seguiram para São Paulo onde celebraram o 25º aniversário da IBEC 

com cerca de 150 investidores, dentre os quais estava Walter Moreira Salles, um dos diretores 

da IBEC nos Estados Unidos. 

 Ao concluir a viagem, Rodman Rockefeller relatou que 

Duas semanas exaustivas como nunca vista por nenhum de nós. A primeira 

impressão é a de uma potência; uma potência latente em um país enorme que 

está surgindo. A segunda impressão é de um vazio - muito do país sem ninguém. 

As pessoas que conhecemos – jovens, sérias, mas informais e amigáveis – bem 

treinadas, motivadas e bem direcionadas – elas são o que o Brasil tem de melhor 

hoje. A IBEC tem muito para fazer aqui, muito para organizar e decidir. O que 

nós faremos e quem nós iremos escolher para fazer, irão produzir a diferença 

entre uma visita de duas semanas e um momento decisivo em nossa história.245 

 

Ao ler o relato desta viagem, ficam claras que as razões que levaram Mario Barbosa a 

convidar um grupo da IBEC para visitar as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Intentava-se 

apresentar locais em que a IBEC poderia atuar, mas apesar de tudo o que foi proporcionado 

para Rodman e sua equipe, houve certa resistência em quais locais atuar e se o investimento 

traria resultados para a empresa estadunidense. A partir dos relatos, fica claro que as 

experiências que se destacaram para Rodman foram principalmente as culturais e turísticas, e 

que as áreas em que ele possuiu mais interesse econômico foram aquelas que já ostentavam 

uma característica fabril pujante, como Aratú, na Bahia. Os comentários sobre outras regiões 

brasileiras, nos leva a compreender que a escolha por São Paulo como um Estado que aglutina 

todas as “frentes” de atuação da IBEC não foi uma escolha alheia aos interesses econômicos 

da empresa. 

Para além destas considerações, levantamos então, uma lista de empresários residentes 

no Brasil, que se comunicavam com o Rockefeller durante este período, e que podem ser 

observadas a seguir: 

 

 

245
 [No original]: “Two exhausting weeks the like of which none of us have ever seen. The first impression is one 

of power, latent awakening power in a huge awakening country. The second impression is one of emptiness – so 

much of the country has no one in it. The people we met come forward – young, serious but informal and 

friendly – well-trained, well-motivated and well-directed – they are the greatest asset in Brazil today. IBEC has 

much to do here, much to organize and to decide. What we do and who we pick to do it will make the difference 

between an interesting two-week tour and a decisive moment in our history”. In: IBEC Brazilian Trip. 

Rockefeller Archive Center, Fundo International Basic Economy Corporation – IBEC, box 67, Folder 1276. 
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EMPRESÁRIOS RESIDENTES NO BRASIL QUE POSSUIAM CONTATO COM RODMAN 

ROCKEFELLER 

NOME CARGO EMPRESA CIDADE ANO 

Israel Klabin   Rio de Janeiro 1974 

E. Morris McClung  S/C de Desenvolvimento e 

Recursos Ltda. 

Rio de Janeiro 1974 

André de Botton  MESBLA Rio de Janeiro 1974 

Henrique de Botton Presidente MESBLA Rio de Janeiro 1974 

Walter Moreira 

Salles 

Sócio/ 

Bancário 

IBEC/ União Bancos Brasileiros Rio de Janeiro 1974 

Walter Rocha  Desenvolvimento e Sistemas, S.A. São Paulo 1973 

Egberto L. Teixeira  Teixeira e Moura São Paulo 1973 

Piero Angelí  Toledo Bellows Equipamentos 

Pneumáticos, S.A. 

São Paulo 1973 

Ricardo Haegler  Toledo Bellows Equipamentos 

Pneumáticos, S.A. 

São Paulo 1973 

Hortensio Vieira  Toledo Bellows Equipamentos 

Pneumáticos, S.A. 

São Paulo 1973 

Trajano Pupo Netto  Anderson Clayton & Company São Paulo 1973 

Paulo Ayres Filho  Instituto Pinheiros São Paulo 1973 

Donald Nicholson  ADELA S.A. São Paulo 1973 

José E. Mindlin Presidente Federação de Indústrias; Metal 

Leve S.A. 

São Paulo 1973 

Renato de Costa  AVISCO – Avicultura Comercio e São Paulo 1973 
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Lima Industria S.A. 

Ronald G. 

Levinsohn 

 Delfin S.A., Crédito Imobiliário São Paulo  1973 

L. M. Moser  Swiss Bank Corporation São Paulo 1972 

George Shaw  Banco de Investimento do Brasil, 

S.A. 

Rio de Janeiro 1972 

Paulo Reis de 

Magalhães 

  São Paulo 1972 

Renato Ladeira de 

Viveiros 

Vice-

Presidente 

Comitê Nacional de Clubes 4-S Rio de Janeiro 1967 

Gastão Vidigal Presidente Banco Finasa de Investimento S.A.  1972 

Erling Lorentzen   Rio de Janeiro 1966 

Harry Simonsen Jr.  Simonsen Associados São Paulo 1964 

Bruce A. Tippett  Ação Comunitária do Brasil Rio de Janeiro/ 

São Paulo 

 

Tabela 2: Quadro de empresários residentes no Brasil que estavam em contato com Rodman Rockefeller. 

Sistematização da autora. Fonte: Rockefeller Archive Center, Fundo Rodman Rockefeller Papers, box 12, Folder 

103. 

 

É possível observar uma presença maior de empresários residentes em São Paulo, do 

que no Rio de Janeiro. Dentro dos fundos de pessoas que se correspondiam com Rodman, 

excluindo políticos (que possuíam endereços oficiais em Brasília), a grande maioria era, sem 

dúvida, de São Paulo, o que caracterizava o estado com a maior concentração de empresários 

que negociavam com a IBEC de Nelson. 

É interessante mencionar que não foi possível achar alguma relação mais direta dos 

Rockefellers sobre o golpe civil-militar de 1964, sendo difícil estabelecer o que os membros 

da família pensavam sobre as questões políticas ligadas a este assunto em específico. No 

entanto, a tabela de pessoas com quem Rodman se comunicava, era parte de uma burguesia 
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que apoiou o golpe, como o empresário Paulo Ayres Filho, que se comunicava com o tio de 

Rodman, David, e sobre o golpe, escreveu: 

Caro David, 

Ontem eu enviei para você uma transferência agradecendo, de novo por tudo o 

que você fez pelo Brasil, fazendo com que fosse possível para o nosso grupo 

contar aos seus distintos amigos e tantas outras pessoas a verdade sobre a nossa 

revolução e os verdadeiros fatos sobre a nova administração no Brasil”.246 

 

 O excerto trata de uma reunião liderada por cinco empresário brasileiros, dentre eles 

Paulo Ayres, do Instituto Pinheiros de São Paulo, com 100 empresários estadunidenses, 

reunidos por David Rockefeller (que na época era presidente do Chase Manhattan Bank) para 

falarem sobre o golpe civil-militar que havia ocorrido no Brasil. No mesmo período, Ayres 

aparentava “advogar” pela ditadura nos Estados Unidos, tanto que se sentiu ofendido por uma 

reportagem de uma revista chamada Business Abroad & Export Trade, enviando uma 

reclamação para o editorial. 

Assim como Nelson Rockefeller possuía uma rede de amigos políticos e empresários 

no Rio de Janeiro, Rodman também conseguiu construir uma rede de empresários que 

gravitaram ao seu redor em São Paulo durante a década de 1970. Tendemos a compreender 

que não só estes empresários, como as políticas de industrialização do interior paulista 

conformaram um quadro em que foi possível realizar algumas frentes de negócios da IBEC, 

bem como a construção do conjunto habitacional Cidade Vista Verde, em São José dos 

Campos, em 1974, objeto de nossa análise no próximo capítulo. 

 

 

 

 

246 [No original]: “Yesterday I sent you a wire thanking you again for all you did for Brazil making it possible for 

our group to tell your distinguished friends and many other people the true story of our revolution and the true 

fact regarding the New Administration in Brazil.” Carta de Paulo Ayres Filho para David Rockefeller, São 

Paulo, 17 de Junho de 1964. Fundo Paulo Ayres Filho, CPDOC – FGV. Tradução Livre. 
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CAPÍTULO 3 

 

UMA PRODUÇÃO ESPACIAL (IN)VISÍVEL: 

 CECAP E IBEC CONSTRUINDO “VIZINHANÇAS” 

 

3.1 Da Avenue Of the Americas para a Avenida Paulista: A IBEC em São Paulo 

 

 Em 1945, o prefeito de Nova York, 

Fiorello La Guardia (1934 – 1945) 

decretou que a sexta avenida da cidade 

seria também conhecida como Avenue of 

the Americas, como uma homenagem aos 

“ideais e princípios pan-americanos”247. 

Curiosamente, o Rockefeller Center, 

sobre o qual já falamos no capítulo 

anterior, tem, no número 1271, uma de 

suas entradas nesta avenida.248 Projetado 

pelo arquiteto Wallace K. Harrison, o 

complexo é repleto de alegorias formais, 

a despeito de sua vinculação a certa 

geometria moderna. Dentre essas 

alegorias está sua calçada com o desenho 

em homenagem ao calçadão de 

Copacabana, um dos ícones latinos mais 

 

 

247 6th Avenue’s name gone with the wind; sure sign of sixth avenue, The New York Times, New York, October, 

3, 1945. Disponível em https://www.nytimes.com/1945/10/03/archives/6th-avenues-name-gone-with-the-wind-

sure-sign-of-sixth-avenues.html?sq=Sixth+Avenue+name+change&scp=3&st=p Acesso em 10 de Dezembro de 

2018 

248 O edifício Time-Life - uma extensão do complexo do Rockefeller Center, também se volta para a Sexta 

Avenida. Ambos os edifícios serviram como escritório para a IBEC e seus trabalhos na América Latina. 

Figura 22: capa da Revista Time na inauguração do novo 

edifício, visto do Rockefeller Center. Fonte: 

https://www.1271aoa.com/ 

https://www.nytimes.com/1945/10/03/archives/6th-avenues-name-gone-with-the-wind-sure-sign-of-sixth-avenues.html?sq=Sixth+Avenue+name+change&scp=3&st=p
https://www.nytimes.com/1945/10/03/archives/6th-avenues-name-gone-with-the-wind-sure-sign-of-sixth-avenues.html?sq=Sixth+Avenue+name+change&scp=3&st=p
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conhecidos nos Estados Unidos. Como também apontado no capítulo anterior, a criação da 

BBEC partiu da experiência de Nelson Rockefeller no Brasil e, ao que podemos inferir, pelo 

conhecimento de Berent Friele sobre o mercado brasileiro. Deste modo, a empresa, ao chegar 

no Brasil, procurou um espaço que pudesse garantir certa aderência a estas operações 

simbólicas. Descobrimos, então, que o escritório da BBEC249 foi montado na sala 515 do 

Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista, lugar que se destacava no imaginário 

paulistano do período.250  

 

 

Figura 23: Conjunto Nacional em 1954. Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/14.079/5140 

 

 A escolha da Avenida Paulista, e até mesmo de São Paulo para a atuação das empresas 

dos Rockefellers, partia de um estudo feito em 1947, mesmo ano de criação da IBEC, baseado 

em três perguntas básicas: Onde? O quê? Como?  

 

 

249 O endereço do escritório da IBEC consta na maioria das correspondências encontradas no acervo da empresa 

no Rockefeller Archive Center, sempre direcionado para BBEC ou IBEC Representações. 

250 Disponível em: http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/089.pdf. Acesso em 15 de janeiro de 

2019 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/14.079/5140
http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/089.pdf
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 O relatório de investigação que forneceu essas respostas, nos mostra que para o 

estabelecimento de um local onde a empresa pudesse atuar foi considerado que a rede de 

produção brasileira era boa – mas que a produtividade era ruim, se comparada com a norte-

americana. Partindo desta observação, a IBEC considerou que o país possuía quatro tipos de 

áreas: uma economicamente não desenvolvida e uma desenvolvida, sendo esta conformada 

pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Para além 

desta observação, o relatório destacou que as taxas de importação e exportação estavam 

aumentando, principalmente no estado de São Paulo.251 

A escolha do que a empresa faria no território brasileiro pode ser compreendida pelas 

associações de pessoas que participaram da própria criação da IBEC, como Berent Friele, já 

que as primeiras atividades de pesquisa sobre as regiões sul e sudeste do país tratavam da 

produção de milho e café. Para além disso, podemos crer que, de fato, a pauta da agricultura 

era importante para o estabelecimento da IBEC no Brasil, dado que logo que entrou no país, 

já era a principal acionista de três empresas que atuavam no setor: a EMA, SASA e a 

Cargill.252 Deste modo, cabe esclarecer a formação de cada uma destas empresas que foram 

importantes para a instalação da IBEC, não apenas no Brasil, mas principalmente no estado de 

São Paulo.  

A Empresa de Mecanização Agrícola S.A, conhecida como EMA, fornecia serviços 

mecanizados para fazendeiros, de forma a aumentar a produção, reduzir custos e resolver o 

problema da força de trabalho, fornecendo tratores e ferramentas para preparação do solo para 

o plantio.  

Quando o agricultor recebe a terra da EMA e começa a usar seu próprio trator e 

maquinaria, lucra, com duas grandes vantagens. Primeiro, não será prejudicado 

pela falta dos braceiros usados nos trabalhos de enxada. A escassez de 

trabalhadores braçais tem feito com que muitas fazendas voltem a se dedicar à 

criação de gado, com uma contribuição relativamente limitada à economia 

nacional. A mecanização vem resolver esse problema, onde quer que seja 

 

 

251 IBEC Brazil – Report, IBEC, Rockefeller Archive Center (microfilme) 

252 A IBEC também possuía uma empresa para distribuição e pulverização de agrotóxicos nas lavouras, a 

Helicopter Comercial S.A.. e a Empresa de Combate a Pragas Agrícolas “Bandeirante” Ltda – HELICO. Ver: 

CASTRO, Ana Célia. Crescimento da firma e diversificação produtiva: o caso Agroceres. Tese (Doutorado em 

Ciências Econômicas) – Campinas, Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 1988. 
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empregada e o fazendeiro poderá plantar os cultivos que lhe deem os preços 

mais altos.253 

 

A diretoria da empresa era formada pelo engenheiro-agrônomo João Zardetto de 

Toledo e os fazendeiros Olavo Antônio Ferraz e Renato da Costa Lima, que atuavam como 

diretores, sendo que ambos eram também importantes fazendeiros do interior paulista. O 

escritório central da empresa se localizava na capital do estado, porém havia unidades da 

empresa nas cidades do interior, como Bebedouro, Mococa, Assis, São Joaquim da Barra, 

além de Jacarezinho, no Estado do Paraná. 

A Sementes Agroceres SA, ou SASA como era conhecida, auxiliava na pesquisa e 

produção de milho, e era decorrente de um projeto que havia sido criado pelo Office, por 

Henry Wallace, vice de Franklin D. Roosevelt, um geneticista que trabalhava com questões 

sobre agricultura e fundador da Pioneer Hybrid Seed Co., primeira empresa do gênero no 

mundo, fundada em 1920.254  

Apesar de o presidente da empresa ser um banqueiro paulista, Theodoro Quartim 

Barbosa, os três membros fundadores da SASA, possuíam a mesma formação em Agronomia 

pela Escola Superior de Agricultura de Viçosa, em Minas Gerais. Os cientistas agrônomos 

Antônio Secundino de São José, ocupava o cargo da direção geral, e havia estagiado na Iowa 

University; Gladstone Almeida Drummond, atuava como geneticista-chefe da empresa, e 

havia na equipe ainda Homero Diniz Freitas. Todos tinham trabalhado com o diretor da 

Escola de Viçosa, o estadunidense John Benjamin Griffing, um agrônomo que após os anos 

de direção em Minas Gerais (1936-1942), coordenou a divisão de abastecimento do Office no 

Nordeste, durante a II Guerra Mundial, sendo, posteriormente, convidado para fazer parte da 

direção da SASA.  

A produção por área na extensa zona de molho no meio oeste dos Estados 

Unidos cresce cada vez mais, principalmente por causa da enorme concorrência 

entre os diferentes híbridos. No Brasil ainda não foi determinado o rendimento 

máximo por hectare, mas experiências neste sentido foram iniciadas por SASA. 

A tentativa de se estabelecer recordes de produção com os novos híbridos da 

SASA será feita em áreas de um hectare, localizadas em seis diferentes pontos, 

 

 

253 Crônica da IBEC, 1953. Acervo Rockefeller, CPDOC – FGV. 

254 MENONCIN, Jaime. O caso das sementes Agroceres (1945 – 1960) – Uma abordagem da História Ambienta. 

In: Anais do XVI Encontro Estadual de História da Anpuh – SC, Junho de 2016. 
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nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Com o uso de uma 

boa semente, adubos e métodos racionais de agricultura, SASA espera 

demonstrar que o solo brasileiro tem capacidade para produzir safras superiores 

as que já foram conseguidas até agora.255 

 

A SASA estava em harmonia com experimentos para o cultivo de milho híbrido 

pedido pelo Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura em Minas Gerais, bem 

como as pesquisas sobre a qualidade do grão pela Universidade da Flórida. Pode-se dizer que 

esta parte das ações da IBEC não só estava caminhando bem, como era parte importante das 

relações econômicas entre os países. 

Por fim, a Cargill era a empresa mais mista em sua formação, tendo sido criada 

conjuntamente pela IBEC com a Cargill Incorporation de Minneapolis, sendo o diretor 

gerente  Theodoro Quartim Barbosa, também da SASA, mas com diretores, gerente e 

comercial dos Estados Unidos. Deste modo, o programa estabelecido no Brasil seguia este 

mapa de atuação, de acordo com a pesquisa de 1947: 

 

 

255 Crônica da IBEC, 1953. Acervo Rockefeller, CPDOC – FGV. 
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Figura 24: Mapa da operação de atividades das subsidiárias da IBEC no Brasil. Fonte: Rockefeller 

Archive Center 

 

 Deste modo, podemos notar que as atividades das subsidiárias se concentravam ou no 

Estado de São Paulo ou bem próximas às fronteiras do estado, com exceção das cidades de 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além destas, as atividades se concentravam nas cidades de 

Uberaba, no estado de Minas Gerais; Apucarana e Jacarezinho, no Paraná; e no estado 

paulista, nas cidades de Bebedouro, São Carlos, Ourinhos, Ibiúna, Capão Bonito e Santos, 

além da própria capital. 

Segundo Ana Elena Salvi, todo este processo tinha um objetivo claro, por parte da 

IBEC 

O projeto civilizatório norte-americano destinado ao Brasil ficou concentrado na 

área rural, com o intuito de aprimorar a produção agrícola, organizá-la de forma 

mais racional e tecnologicamente modernizada, para ser implantada em todo o 

território brasileiro, privilegiando a ocupação das áreas centrais do país. A 

política norte-americana consagrada ao campo visava implementar a qualidade 

de vida da população lá assentada, assim como alavancar o processo de 



131 

 

urbanização para as cidades, no sentido de obter um desenvolvimento rural e 

urbano com um funcionamento interdependente de ambos para não gerar 

conflito, seja agrícola, seja industrial.256 

  

Sobre a recepção dos brasileiros, a principal fonte utilizada pela empresa foi a 

imprensa seriada, mais especificamente jornais, que foram categorizados politicamente. A 

equipe buscava compreender aspectos políticos, sociais, sobre as áreas que iriam atuar e havia 

até menções à família de Nelson, buscando qualquer aspecto negativo sobre os Rockefellers 

na grande imprensa. Apesar de o projeto comentado anteriormente destacar a agricultura e a 

operação das subsidiárias, por meio destas pequenas notas sobre as notícias brasileiras, 

pudemos inferir que havia um interesse nas questões habitacionais desde 1947. Como 

exemplo podemos citar as notas sobre a Fundação Casa Popular e a questão das moradias pelo 

setor público, como a nota “Presidente Dutra visitou a Fundação Casa Popular e se diz 

insatisfeito com a demora na execução do programa habitacional pela administração da FCP, 

que foi organizada há mais de um ano. O Diretor da organização se demitiu alguns dias 

depois”.257 

 O trabalho das outras frentes da IBEC, a IBEC Technical e a sua IBEC Housing, 

começaram pouco tempo depois. Em 1949, o polêmico urbanista, Robert Moses (1888 – 

1981) presidente do Triborough Bridge and Tunnel Authority, membro da New York City 

Planning Commision e presidente do New York City Mayor’s Committee on Slum Clearance 

Plans, visitou São Paulo para estudos encomendados pela São Paulo Tramway Light and 

Power, sendo que um ano mais tarde, Moses voltou a São Paulo para elaborar o Plano de 

Melhoramentos Públicos da cidade, um projeto da IBEC Tech, contratada pela Light e pela 

municipalidade paulistana.258 

 

 

256 SALVI, Ana Elena. “Cidadelas da civilização”: políticas norte americanas no processo de urbanização 

brasileira com ênfase na metropolização paulistana dos anos 1950 a 1969. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005. p. 49 

257 [No original]: “Presidente Dutra visits the Popular House Fund and expresses dissatisfaction at the delay in 

the execution of house-building program by the administration of the fund, which was organized more than one 

year ago. Director of organization resigns a few days later”. In: Rockefeller Archive Center, International Basic 

Economy Corporation, Brazil Basic Economy Corporation – BBEC, Microfilme – Brazil Clippings. 

258 LEME, Maria Cristina da Silva. A presença norte americana e a transformação de São Paulo no pós-guerra. 

In: LANNA, Ana Lucia Duarte; LIRA, José Tavares Correia de Lira; PEIXOTO, Fernanda Arêas; SAMPAIO, 

Maria Ruth Amaral. São Paulo, os Estrangeiros e a Construção das Cidades. São Paulo: Alameda Editorial, 

2011. p. 193 
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Na introdução do Plano, era destacada a relação dos norte-americanos com a cidade de 

São Paulo: 

Os norte-americanos, que gostam de crescimento rápido sentem-se à vontade na 

cidade de São Paulo, pois tem ela muitas das características de Nova York, 

Chicago, Miami, Omaha e das cidades novas do Texas. Entretanto, São Paulo, 

quem sabe mais depressa do que a fizeram cidades norte-americanas 

semelhantes, percebeu que seu extraordinário crescimento requeria programas e 

regulamentos para as suas construções, que asseguravam um futuro progresso 

ordenado e evitassem dificuldades insuperáveis ou despesas de grandes somas 

com obras de modernização como tem ocorrido em tantas de nossas áreas 

urbanas. Sem dúvida, tais considerações inspiraram o Prefeito e a Câmara 

Municipal de São Paulo ao solicitarem ao Sr. Nelson Rockefeller, como diretor 

da International Basic Economy Corporation e IBEC Technical Services 

Corporation parque daquela que examinasse os problemas mais urgentes de São 

Paulo e sobre eles se pronunciasse. Ambos os órgãos então contrataram para a 

realização da tarefa que lhes dava, um grupo de assessores familiarizados por 

longa experiência prática com problemas de desenvolvimento urbano e projeto 

de construções municipais.259 

  

Segundo Maria Cristina da Silva Leme, professora titular da FAU e pesquisadora 

deste plano, a proposta de Moses com a IBEC Technical, era a de realizar um projeto de 

aproveitamento das terras adjacentes ao rio Pinheiros, tanto para alargamento e abertura de 

um canal para controle de enchentes, quanto para ocupação dos terrenos, que possuíam 

potencialidade imobiliária, utilizando as áreas do loteamento residencial e industrial do 

Jaguaré e da Universidade de São Paulo. Moses compreendeu que a cidade de São Paulo 

necessitava de um plano de zoneamento, a ser executado por uma agência que acompanhasse 

o desenvolvimento da cidade. O grande destaque do relatório era a proposta de um sistema de 

vias expressas, rotas de ônibus, sendo que seria interligado pelas rodovias que paravam no 

limite da cidade de São Paulo.260 

Contudo, apesar de a elite empresarial paulista e dos políticos receberem bem as 

propostas e a atuação da IBEC no estado, o Plano de Melhoramentos teve algumas críticas por 

parte dos arquitetos, principalmente dos que participavam do Instituto de Arquitetos do Brasil, 

o IAB seção São Paulo. Segundo Maria Cristina Leme, 

 

 

259Programa de Melhoramentos Públicos para a cidade de São Paulo. IBEC Technical Services, São Paulo 

Improvements, Rockefeller Archive Center (microfilme) 

260 Idem, Ibidem, s.p. 
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O arquiteto Oswaldo Bratke, presidente da seção São Paulo é duro e enfático. O 

IAB havia recomendado a realização de um plano para São Paulo, porém não 

considera que o relatório elaborado pelos especialistas estrangeiros substituísse 

o tão reclamado plano geral, não seria “satisfatório nem como simples programa 

de melhoramentos porque a despeito de ter sido feito por nossos especialistas 

que compreendem os problemas locais é absolutamente impraticável porque 

contém erros elementares, resultado do fato de seus autores não nos 

conhecerem, não conhecerem a nossa cidade e não terem nem o mais superficial 

contato como eles declaram”261 

 

 Deste modo, Bratke refutou a tentativa de aproximação das duas cidades que introduz o 

plano de melhoramentos pelo fato de que eles não poderiam compreender os problemas 

locais, que apenas a vivência na cidade poderia mostrar. Vilanova Artigas, por sua vez, dirigiu 

uma crítica ao processo de desqualificação de profissionais locais para a atuação de uma 

empresa norte-americana, a partir de uma fala de Nelson no Museu de Arte de São Paulo, o 

MASP: 

Há pouco tivemos uma amostra deste tipo de manobra que ainda hoje é 

empregada com relativo sucesso. De dentro do Museu de Arte (propriedade do 

jornalista Chateaubriand), o magnata Nelson Rockefeller deu entrevista 

chamando o Brasil – “país dos arquitetos”. No dia seguinte, assinava, em nome 

da IBEC – empresa imperialista que dirige pessoalmente, um contrato com a 

prefeitura para organizar um plano urbanístico para São Paulo.262 

 

 Essas colocações nos apontam que dentro da trajetória de atuação da IBEC, também 

tivemos profissionais que foram críticos ao trabalho da IBEC. É verdade que podemos 

enxergar esta crítica por se tratar de um plano urbano que havia sido pedido para Oswaldo 

Bratke, e que o próprio Vilanova Artigas possuía posições políticas muito claras quanto aos 

negócios dos Estados Unidos na América Latina. Mas consideramos importante destacar tal 

crítica por parte dos arquitetos, pois ela faz parte dos conflitos da trajetória da empresa no 

Brasil. 

 

 

261 LEME, Maria Cristina da Silva. A presença norte americana e a transformação de São Paulo no pós-guerra. 

In: LANNA, Ana Lucia Duarte; LIRA, José Tavares Correia de Lira; PEIXOTO, Fernanda Arêas; SAMPAIO, 

Maria Ruth Amaral. São Paulo, os Estrangeiros e a Construção das Cidades. São Paulo: Alameda Editorial, 

2011. p. 202 

262 SALVI, Ana Elena. “Cidadelas da civilização”: políticas norte americanas no processo de urbanização 

brasileira com ênfase na metropolização paulistana dos anos 1950 a 1969. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005. p. 200 
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 Enquanto parte da IBEC Tech trabalhava nas questões do planejamento urbano para a 

cidade de São Paulo, em 1950, a IBEC Housing começava a discutir como implementar o seu 

sistema construtivo de conjuntos habitacionais no país. Em uma das viagens de Nelson para o 

país, ele se reuniu com um dos representantes da família Guinle,263 que possuía interesse em 

trabalhar com os Rockefellers. Em um dos relatórios de atividade da Housing, podemos ler 

Discussões no Brasil entre Nelson A. Rockefeller e Dr. Eduardo Guinle sobre 

moradias em larga escala levaram à consideração de um empreendimento 

conjunto com os Guinle para formar uma corporação brasileira que se engajaria 

em empreendimentos habitacionais de larga escala usando o IBEC Method. A 

Companhia Brasileira de Investimentos, que representa os interesses da família 

Guinle, tem um contrato com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo para a 

construção de 5.000 casas e entusiasmaram-se com as vantagens do uso do 

Método para este trabalho. A fim de determinar a viabilidade da operação no 

Brasil e estudar as possibilidades de uma associação com os Guinles, 

representantes da IHC foram para o Brasil.264 

 

 Assim que a família Guinle começou a discutir a realização deste projeto, representantes 

da Housing vieram para o Brasil para ver o terreno em que o conjunto de 5.000 casas seria 

construído. Sobre o terreno, um contrato entre a empresa que representaria os Guinle, a 

Companhia Brasileira de Investimentos e a IBEC, revela onde o conjunto seria instalado: 

Proprietários e proprietários legais, sob título de propriedade, de uma porção de 

terra em um distrito rural, com uma área de dois milhões e vinte mil metros 

quadrados (2.020.000,00 m²), desmembrada da antiga Fazenda de Cumbica, no 

Município de Guarulhos, neste estado, distrito e município da capital, agora 

pertencente ao 12º Registro do Estado.265 

 

 

263 No trecho destacado aponta que o encontro foi entre Nelson e Eduardo Guinle, porém, segundo o historiador 

Clóvis Bulcão, Eduardo Guinle faleceu em 1941. Ao consultarmos a arvore genealógica da família Guinle, 

temos Eduardo Palassim Guinle (1846 – 1912), seu filho Eduardo Guinle (1878 - 1941) e a maioria de seus netos 

que possuem o segundo nome “Eduardo”, como Jorge Eduardo Guinle (1916 – 2004), ou seja, o nome Eduardo 

Guinle se repete sem diferenciação do termo “filho” ou “neto”, o que pode causar confusão na interpretação.  In: 

BULCÃO, Clóvis. Os Guinle: a história de uma dinastia. Rio de Janeiro: Editora Intrinseca, 2015 

264 [No original]: “Discussions in Brazil between Nelson A. Rockefeller and Dr. Eduardo Guinle regarding 

large-scale housing led to consideration of a joint undertaking with the Guinle interests to form a Brazilian 

corporation which would engage in large-scale housing developments using the Ibec Method. Companhia 

Brasileira de Investimentos, which represents the Guinle interests, have a contract with the Savings Bank of the 

State of São Paulo for the construction of 5,000 houses, and the were enthusiastic about the advantages of using 

the Ibec Method for this work. In order to determine the feasibility of working in Brazil, and to study the 

possibilities of an association with the Guinles, representatives of IHC went to Brazil.” Investments between 

1950 and 1951, Florida Housing, Rockefeller Archive Center (microfilme) 

265 [No original]: “Proprietors and lawful owners, under good title, of a percel of land in a rural district, with an 

area of two millions twenty thousand square meters (2.020,000,00 m²), dismembered from the old Fazenda de 
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 Sobre esta área em Guarulhos, é preciso fazer algumas considerações importantes. 

Segundo o contrato, o terreno era uma parte da antiga Fazendo Cumbica, pertencente à 

família. A área total deste terreno havia sido desmembrada em 1944 para a Caixa Econômica 

do Estado e nela foi construída um pequeno aeroporto para a Base Aérea de São Paulo e, mais 

tardiamente, o aeroporto internacional.266 Contudo, em 1952, em um relatório da IBEC, o 

projeto do conjunto em Guarulhos havia sido interrompido por ter problemas com a 

transferência do terreno. Com isto, é possível inferir que o terreno total da Fazenda de 

Cumbica estava de posse da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, possivelmente, e 

talvez por isso, os problemas com a transferência para a IBEC. Por fim, o fato mais 

interessante deste documento é associar que pelas descrições da localização, o conjunto de 

5.000 casas a ser feito pela ação da IBEC, estaria localizado onde mais tarde foi construído o 

Conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado, da CECAP.267 

 Após essa tentativa de construção de um conjunto em Guarulhos, a IBEC continuou 

insistindo em construir um conjunto em São Paulo. A documentação no Rockefeller Archive 

Center aponta, em algumas vezes, a importância de procurar terrenos em outros locais, como 

no Rio de Janeiro, porém, São Paulo sempre aparece como local privilegiado para a escolha 

de construção de moradias, sendo que até mesmo foi verificada a oportunidade de construir 

um conjunto de cerca de 1000 unidades habitacionais na zona leste da cidade, no bairro de 

Sapopemba.268 

Nesse sentido, entre os documentos da IBEC no Brasil, foi possível encontrar um 

dossiê elaborado pelos técnicos da Housing, sobre um terreno na região da Lapa, que poderia 

ser um local para a construção de um conjunto habitacional. A área escolhida representava 

 

 

Cumbica, Municipality of Guarulhos, in this state, district and county of the capital, now belonging to the 12th 

Real State Registry”. Investments between 1950 and 1951, Florida Housing, Rockefeller Archive Center 

(microfilme) 

266 DIAS, Michele A. S.; ATIQUE, F.; SILVA, G. B. S. M. Urbanização, Transformações Espaciais e 

Pressupostos para Leitura Patrimonial em Guarulhos. In: PLENS, Claudia Regina. Objetos, paisagens e 

patrimônio: arqueologia do colonialismo e as pessoas de Guarulhos. São Paulo: Annablume, 2017. p. 204 

267 DIAS, Michele A. S. Modernismo Autárquico: a Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP – e a 

formulação de uma política habitacional para o Estado de São Paulo (1949 – 1975). Monografia (Trabalho de 

Conclusão de Curso em História) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

São Paulo. Guarulhos, 2015. 

268 IBECASA, Folder 71, Rockefeller Archive Center 
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parte da Vila Anastácio, segundo o dossiê, mas na verdade, se tratava de uma porção mais 

próxima à Pirituba (do lado norte da marginal Tietê) do que da Lapa (na outra margem do 

rio).  

 

Mapa 2: Área delimitada pela Ibec Housing para a construção de um conjunto. 

Fonte: Mapa elaborado com base no Modelo Digital da cidade de São Paulo (MDC) 

Sistematização e elaboração: Michele Dias. 

 

 A escolha do local (destacado em vermelho) se deu pela quantidade de operários que 

viviam no bairro, bem como a sua localização próxima a um ramal de trem e do sistema viário 

bem próximo. Porém, assim como a iniciativa em Guarulhos, a IBEC não conseguiu construir 

o conjunto na área, pelo mesmo motivo: a transferência de posse do terreno. A maior parte do 

terreno (área delimitada em amarelo no mapa 2) pertencia a duas empresas parceiras, a 
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Companhia City de Desenvolvimento,269 ou como conhecida, Cia. City, responsável pelo 

loteamento de alguns bairros de São Paulo e a uma empresa de câmbio e títulos chamada 

Deltec, que se tornaria uma parceira da IBEC. 

A documentação não fornece informações sobre qual foi o motivo pelo qual o terreno 

nunca passou para IBEC, apesar disso, sempre é mencionado que enquanto esperam a 

resposta sobre esta tramitação, a empresa deveria se concentrar em arranjar outro terreno para 

a construção de um conjunto imediatamente. Durante a década de 1970, o terreno em questão 

foi utilizado para construção da Rodovia Bandeirantes, inaugurada em 1978, e que liga a 

cidade de São Paulo com o interior do Estado. Além disto, o restante do terreno foi loteado 

pela Cia City, se chamando City América. 

 Enquanto esperavam pela resposta do terreno, a IBEC recebeu uma proposta para 

elaborar um conjunto habitacional em uma cidade do Vale do Paraíba Paulista, em São José 

dos Campos, sendo que, este sim, seria de fato construído. 

 

3.2 “O Que Antes era um sonho”: Conjunto Cidade Vista Verde 

 

 Após tentativas frustradas para encontrarem um terreno e construir um conjunto 

habitacional, a IBEC Housing pediu para que o diretor geral das operações da empresa no 

México e no Chile, Harvey Weeks, se deslocasse até o Brasil, para que junto com outros 

membros, conseguisse, de fato, instalar um conjunto habitacional da IBEC em São Paulo. 

Além da presença de Weeks em São Paulo, Rodman Rockefeller também visitou 

frequentemente o Estado, ora para ter reuniões com os membros da filial nacional, ora para se 

encontrar com o empresariado paulista.  

 Os anos finais da década de 1960 e a década de 1970 foram importantes para as 

questões industriais do interior do Estado de São Paulo. Em 1967, o governador Roberto de 

Abreu Sodré, como parte de um projeto político, sancionou uma série de medidas para o 

 

 

269 D’ELBOUX, Roseli Maria Martins. Joseph-Antoine Bouvard no Brasil, os melhoramentos de São Paulo e a 

criação da Companhia City: ações interligadas. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2015. 
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desenvolvimento industrial. Uma das primeiras medidas administrativas foi, segundo o 

historiador Edson Trajano Vieira, a divisão do estado em 10 regiões administrativas,270 

visando a eficiência do governo para o desenvolvimento, do ponto de vista econômico e 

social. Deste modo, Sodré criou uma série de grupos de trabalho para efetuar o plano de 

interiorização do desenvolvimento – um modo de descongestionar a área metropolitana.271 

 O projeto político de interiorização iniciado na gestão Sodré foi continuado gestões 

seguintes, pelos governadores Laudo Natel (1971 – 1974) e Paulo Egídio Martins (1975 – 

1978). Este projeto se transformou na Política de Desenvolvimento Urbano e Regional – 

PDUR -, que priorizava a coordenação de investimento em infraestruturas, de modo que 

visava manter a taxa de crescimento da metrópole, mas ainda assim impulsionando a 

descentralização das indústrias. Para atender os objetivos, o governo desenvolveu oito 

programas de planejamento regional, sendo eles: Programa de Cidades Médias; Políticas de 

Desconcentração e Descentralização Industrial; Programa do Macro-eixo (Rio – São Paulo); 

Programa de Cidades Pequenas; Programa de Estâncias Hidrominerais, Climáticas e de 

Interesse Turístico; Programa do Pontal do Paranapanema; Plano Estadual de Habitação e 

Programa Sistema de mão-de-obra (SEMO).272  

As atividades industriais no Vale do Paraíba se tornaram mais dinâmicas com a 

implantação da rodovia Presidente Dutra e pela criação dos centros tecnológicos, 

principalmente na cidade de São José dos Campos. Além do PDUR, por parte do governo 

estadual, a cidade de São José foi alvo da ação do Consórcio de Desenvolvimento Integrado 

do Vale do Paraíba – CODIVAP -, que tinha como principal objetivo buscar alternativas para 

a superação dos problemas comuns entre os municípios do consórcio, além de promover o 

crescimento harmonioso no maior corredor industrial do Brasil até então, sendo que a sua área 

de atuação foi delimitada pelos municípios da região administrativa de São José dos 

Campos.273 

 

 

270 VIEIRA, Edson Trajano. Industrialização e políticas de desenvolvimento regional: o Vale do Paraíba paulista 

na segunda metade do século XX. Dissertação (Mestrado e História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. p. 91 

271 Idem, Ibidem, p. 91 

272 Idem, Ibidem, p. 92 

273 Esta região é formada pelos municípios de Aparecida do Norte, Ilhabela, Redenção da Serra, Arapeí, Jacareí, 

Roseira, Areias, Jambeiro, São Bento do Sapucaí, Bananal, Lagoinha, São José do Barreiro, Caçapava, 

Lavrinhas, São José dos Campos, Cachoeira Paulista, Lorena, São Luis do Paraitinga, Campos do Jordão, 



139 

 

 Em 1971, o então prefeito da cidade de São José, Sérgio Sobral de Oliveira (1970 – 

1975), entrou em contato com Harvey Weeks. Uma carta entre as duas figuras, nos faz 

compreender que não havia apenas o interesse da IBEC, como supracitado anteriormente, mas 

também pela parte do prefeito da cidade: 

Sua gentil carta de 7 de maio reforçou nossa expectativa de que o IBEC trabalhe 

aqui em um futuro próximo. Sabemos que o Sr. Fulton Boyd tem procurado 

ativamente por um pedaço de terra, depois que ele soube que a Ford não estava 

disposta a vender. Ele também vem investigando as necessidades de moradia 

com a GM e outras grandes indústrias em São José dos Campos. Os próximos 

resultados devem ser satisfatórios, de modo a garantir-lhe um investimento 

seguro nesta área. Sentimos que o Vale do Paraíba, que, por assim dizer, liga o 

Rio de Janeiro a São Paulo, será de suma importância para a indústria e 

oferecerá a você uma chance de planejamento e construção contínuos.274 

 

 A correspondência entre o prefeito de São José e Weeks, aponta para a parceria entre o 

município e a IBEC na construção de um conjunto que seria destinado a operários, já que 

como apontado, empresas como a Ford e a GM além de outras grandes indústrias teriam 

pessoas interessadas em adquirir moradia. Deste modo, durante o segundo semestre de 1971, 

a IBEC iniciou estudos para a implantação de um projeto habitacional, levando em conta a 

população atendida, a cidade e a localização do conjunto: 

Devido à ênfase no investimento empresarial, houve um atraso na produção de 

moradias nos centros industriais. Essa demanda por moradia é apoiada por um 

nível crescente de renda dos trabalhadores da produção. A gerência da Housing 

Division concluiu que estes parecem ser alguns dos melhores mercados que eles 

viram nos últimos cinco anos. No entanto, os planos para um programa 

extremamente grande para a construção de 10.000 a 20.000 unidades no Brasil 

nos próximos dez anos são preliminares, dependendo do sucesso e das 

experiências geradas por este primeiro projeto. 

A IBEC obteve uma opção (válida até 10 de novembro) nos melhores três locais 

disponíveis em São José dos Campos. São José é uma cidade industrial que 

 

 

Monteiro Lobato, São Sebastião, Canas, Natividade da Serra, Santa Branca, Caraguatatuba, Paraibuna, Santo 

Antonio do Pinhal, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Silveiras, Cunha, Piquete, Taubaté, Guaratinguetá, Potim, 

Tremembé, Igaratá, Queluz e Ubatuba. In: Idem, Ibidem, p.107 

274 No original “Your kind letter of May 7th reinforced our expectation to have IBEC working here in the near 

future. We know that Mr. Fulton Boyd has been actively looking for a piece of land, after he got word that Ford 

was unwilling to sell. He has also been investigating the needs for housing with GM and other big industries in 

São José dos Campos. The forth coming results ought to be satisfactory so as to assure you a safe investiment in 

this area. We feel that the Paraíba Valley, that so as to say links Rio de Janeiro to São Paulo, will be of the 

utmost importance for industry and will offer you a chance to continuous planning and building. Here you also 

will find good and normal facilities from local authorities.”. IBECASA, Folder 87, Rockefeller Archive Center. 
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cresce rapidamente a 100 quilômetros a leste de São Paulo e possui fábricas de 

várias grandes multinacionais internacionais, incluindo a General Motors, a 

Kodak, a Johnson and Johnson, a Eaton Yale e a Embraer (a NASA brasileira). 

Estamos negociando um contrato de banco de terrenos com investidores 

externos a um custo de juros de 14% ao ano ou menos.275 

 

 Segundo um jornal local de moradores do conjunto, em outubro de 1972, a comitiva da 

IBEC, junto com Rodman e o prefeito da cidade conversaram sobre os termos de construção 

do conjunto habitacional, além de irem até o Centro Técnico Aeroespacial – CTA - para 

sobrevoarem a área escolhida, uma antiga fazenda chamada Santa Fé, em uma região que 

estava começando a ser urbanizada. 

 Sobre o projeto, algumas considerações devem ser feitas. Primeiro, no que foi possível 

encontrar sobre a autoria, um relatório da IBEC indica que o projeto de arquitetura foi 

realizado pelo arquiteto Manoel Carlos Carvalho, formado pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 1966, e que trabalhava na cidade de Taubaté.276 Já em um outro anúncio, a 

liderança na execução do conjunto foi dada ao engenheiro Sérgio de Oliveira Alves. Porém, 

podemos notar que alguns elementos das unidades habitacionais remetem ao projeto de Las 

Lomas, como, por exemplo, as esquadrias das janelas. A empresa responsável pela 

construição foi a Serveng-Civilsan S.A, que atuava nas cidades próximas a São José, e 

segundo Pedreira Campos, foi uma das principais empreiteiras paulistas no setor de 

construção pesada, sendo que o seu proprietário, Pelerson Soares Penido foi secretário de 

Viação do governo Adhemar de Barros.277 

 

 

275 [No original]: “Due to the emphasis on business investment, there has been a lag in the production of housing 

in the industrial centers. This demand for housing is supported by an increasing level of income of production 

workers. Housing Division management has concluded that these seem to be some of the best markets that they 

have seen in the last five years. However, plans for an extremely large-scale program to build 10,000 – 20,000 

units in Brazil over the next ten years are preliminary contingent upon the success and experiences generated by 

this first project. IBEC has obtained an option (good through November 10) on the best of three available sites 

in São José dos Campos. São José is a rapidly growing industrial city 60 miles east of São Paulo and has plants 

of a number of large international corprations including General Motors, Kodak, Johnson and Johnson, Eaton 

Yale and Embraer (the Brazilian NASA). We are negotiating a land bank agreement with outside investors at an 

interest cost of 14% per annum or less.”. IBECASA, Folder 71, Rockefeller Archive Center. 

276 [No original]: “When completed, Cidade Vista Verde will have a population of around 15,000. Design of the 

second stage, to bring the total to 3,200 units, is already in the hands of architect Manoel Carlos Carvalho from 

nearby Taubate.” IBECASA, Folder 71, Rockefeller Archive Center. 

277 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção 

pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964 – 1985. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p. 91 
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Deste modo, o conjunto consistia em 2.800 unidades habitacionais com cinco tipos 

diferentes de residências, variando não apenas em elementos externos das fachadas, mas 

também tamanho de terreno e de área construída.  

 

 

Figura 25: Planta e elevação da fachada da casa tipo A.1. 

 

 

 

Figura 26: Foto da casa tipo A.1. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive Center 

 

 O tipo de casa mais simples do conjunto possuía uma área construída de 54,08m² em 

um terreno de 200m². Na descrição da venda da casa, obtida em uma imobiliária do conjunto, 
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quando de visita de campo, em 2016, as informações contidas são sobre os aspectos internos 

da moradia “detalhes com alvenaria de tijolos de barro; forro de laje tipo “volterrana”; 

cobertura de telhas de barro; piso da sala e quartos em taco de peroba de primeira; pisos da 

cozinha e banheiro em cerâmica vermelha de primeira; caixilhos de ferro da sala, banheiro e 

cozinha em chapas dobradas de primeira; azulejos brancos de primeira, na cozinha e banheiro, 

até 1,50m de altura; massa fina nas paredes, internamente; pintura interna em látex sobre 

massa corrida”278. 

 

Figura 27: Planta e elevação da fachada da casa tipo B.2. 

 

 

 

278 As informações obtidas sobre os espaços das casas estão nos prospectos das casas originais na imobiliária 

Hugo Imóveis, e foram fotografadas em uma das pesquisas de campo em 2016. 
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Figura 28: Foto da casa tipo B.2. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive Center 

 

 A residência nomeada B.2, por sua vez, possuía 50m² a mais de terreno do que a 

primeira e contava com uma área construída de quase 72m². Sua descrição mostra, 

basicamente, os mesmos elementos, com a adição de um espaço para automóvel: “detalhes 

com alvenaria de tijolos de barro; forro de laje tipo “volterrana”; cobertura de telhas de barro 

tipo “Plan”; piso da sala e quartos em taco de peroba de primeira; pisos da cozinha e banheiro 

em cerâmica fosca de primeira; caixilhos de ferro da sala, banheiro e cozinha em chapas 

dobradas de primeira; azulejos brancos de primeira na cozinha e banheiro até 1,50m de altura; 

massa fina nas paredes, internamente; pintura interna em látex, sobre massa corrida; abrigo de 

automóvel”. 
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Figura 29: Planta e elevação da fachada da casa tipo C.2. 

 

 

Figura 30: Foto da casa tipo C.2. Fonte: Sociedade Amigos do Vista Verde (SAVIVER) 

 

O tipo C.2 possuía uma área de terreno de 250m², sendo que quase 80m² eram 

destinados à residência. A descrição da moradia relatava os elementos internos de 

acabamento, como “detalhes com alvenaria de tijolos de barro; forro de laje tipo “volterrana”; 

cobertura de telhas de barro tipo “Plan”; piso da sala e quartos em taco de peroba de primeira; 

pisos da cozinha e banheiro em cerâmica esmaltada fosca; piso da área de serviço em 

cerâmica vermelha de primeira; caixilhos de ferro da sala, banheiro e cozinha em chapas 
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dobradas de primeira; azulejos de primeira até o teto, decorado no banheiro e em cor na 

cozinha; massa fina nas paredes, internamente; pintura interna a látex; pia da cozinha em 

mármore, com cuba de aço inoxidável; conjunto sanitário em cor.”  

 

 

Figura 31: Planta e elevação da fachada da casa tipo D.1. 

 

 

Figura 32: Foto da casa tipo D.1. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive Center 
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A casa tipo D.1 possuía como área do terreno 300m² e 101,79m² para o espaço da 

residência. Em sua descrição podemos observar “detalhes com alvenaria de tijolos de barro; 

forro de laje tipo “volterrana”; cobertura de telhas de barro tipo “Plan”; piso da sala, quartos e 

corredores, em tacos de peroba de primeira; pisos da área de serviço e WC de empregada em 

cerâmica vermelha de primeira; caixilhos de ferro da sala, cozinha e banheiros, em chapas 

dobradas de primeira; pisos da cozinha e banheiros em cerâmica esmaltada de primeira; 

azulejos coloridos até o teto na cozinha; azulejos decorados até o teto, nos banheiros e barra 

de 1,50m (branco) no WC de empregada; revestimento grosso e fino sobre chapisco prévio, 

internamente; pintura interna em látex, sobre massa corrida; pia da cozinha em mármore, com 

cuba de aço inoxidável; aparelhos sanitários em louça colorida; abrigo de automóvel”.  

 

Figura 33: Planta e elevação da fachada da casa tipo E.2. 
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Figura 34: Foto da casa tipo E.2. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive Center 

 

Por fim, a casa tipo E.2 é a maior do conjunto, com uma área de 162,50m², em um 

terreno de 400m². Como descrição da casa, os panfletos apontam “detalhes com alvenaria de 

tijolos de barro; forro de laje tipo “volterrana”; cobertura de telhas de barro tipo “Plan”; piso 

da sala, quartos e corredores de “parquet” de imbúia ou similar, de primeira; Pisos da cozinha 

e banheiros em cerâmica esmaltada de primeira; pisos da área de serviço e WC da empregada 

em cerâmica vermelha de primeira; caixilhos de ferro da sala, cozinha e banheiros, em chapas 

dobradas de primeira; Azulejos coloridos até o teto, na cozinha; azulejos decorados até o teto, 

nos banheiros e barra de 1,50m (branco) no WC de empregada; revestimento grosso e fino 

sobre chapisco prévio, internamente; Pintura interna em látex, sobre a massa corrida; pia da 

cozinha em mármore, com cuba de aço inoxidável; aparelhos sanitários em louça colorida; 

lareira natural revestida internamente com tijolos refratários e com chaminé revestida 

externamente com pedra ou tijolos (opcional); pisos externos em lajotas de concreto e terraços 

com lajotas coloniais; tubulação para aquecimento central instalada”.  

 As descrições juntamente com as plantas eram expostas em catálogos sobre o conjunto, 

de modo a ajudar o futuro morador a escolher o tipo de residência que iria comprar. Diferente 

de conjuntos habitacionais como o CECAP Guarulhos, onde há uma padronização da unidade 
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habitacional em edifícios, ou até mesmo do CECAP Taubaté de 1974,279 que possuía poucas 

diferenças entre as medidas das unidades e dos terrenos, podemos notar que o conjunto de São 

José possuía diversos tipos de moradias para diversas faixas de salário. Ao observar os 

projetos e as descrições, podemos concluir que não se tratava apenas de um conjunto para os 

operários da região de São José, mas de várias faixas salariais, sendo que é possível notar que 

as duas casas maiores possuem aposentos para empregada, o que nos remete mais à ideologia 

da organização das company towns, em que gerentes e engenheiros residiam perto dos 

operários, de maneira a expor no ambiente da moradia, a hierarquia da produção.280 

 Estes elementos no projeto nos indicam, então, que as unidades habitacionais e o 

conjunto, em si, possuíam essa diversificação de casas para garantir uma possível venda total 

das casas, mas também atingir diferentes faixas da classe média da cidade, quiçá das empresas 

multinacionais atuantes na região, o que pode explicar a presença de lareira, artefato não 

comum na região. O projeto urbanístico do conjunto, por sua vez, nos aponta que as unidades 

habitacionais não eram distribuídas igualmente pelo terreno, mas em pequenos conjuntos. 

 

 

 

 

279 O conjunto habitacional CECAP Taubaté, foi projetado pelos arquitetos Jerônimo Bonilha e Israel Sancovski, 

que consistia em um conjunto formado por casas com seis modelos diferentes de unidades, também destinado 

para operários de fábricas da região do Vale do Paraíba. Ver: DIAS, Michele A. S. Modernismo Autárquico: a 

Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP – e a formulação de uma política habitacional para o Estado de 

São Paulo (1949 – 1975). Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em História) – Escola de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos, 2015. 

280 CORREIA, Telma de Barros. A Construção do Habitat Moderno no Brasil – 1870 – 1950. São Paulo: 

RiMa/FAPESP, 2004 
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Figura 35: Projeto Urbanístico do conjunto Cidade Vista Verde. Fonte: Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos 

 

 A área destacada na figura 35 corresponde à área em que as casas de tipo E.2 foram 

construídas no conjunto. O restante do espaço está distribuído entre as casas dos outros tipos, 

duas escolas e uma igreja, além de um pequeno centro comercial na parte leste do Vista 

Verde. É interessante notar que as casas de tipo E.2 formaram um “condomínio” à parte, 

sendo que, atualmente, esta área é fechada para visitantes e conhecida como “condomínio 

Floresta”. 

 Retomando a trajetória de construção do conjunto habitacional, as primeiras 500 

unidades foram entregues em 1973, sendo que ao receberam as casas, os novos moradores 

eram avisados que não podiam murar ou gradear o terreno, remetendo à imagem de um 

subúrbio norte-americano. As ruas do conjunto foram nomeadas em homenagem aos países 

latinos e ao Estados Unidos, sendo que uma das principais alamedas que circundam o terreno 

se chama Harvey C. Weeks, o principal encarregado do conjunto, como mencionado 

previamente. O método construtivo foi convencional – as casas eram de alvenaria, com tijolo, 

apesar de uma notícia do jornal Folha de S. Paulo de 1972, indicar que havia a pretensão de 

que o conjunto fosse construído de modo pré-fabricado. 

 

 

Figura 36: Foto da construção do conjunto. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive Center 
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Figura 37: Foto da construção do conjunto. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive Center 

 

Os terrenos ao lado do conjunto também foram se modificando – em uma parte 

ocorreu a construção de outros bairros da cidade e a instalação de uma refinaria da Petrobrás 

em uma grande porção do terreno. 

  

Figura 38: Foto do Cidade Vista Verde e ao fundo a refinaria da Petrobrás. Fonte: IBEC Photography, 

Rockefeller Archive Center 
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Segundo relatos informais dos moradores, a medida que o conjunto entregava suas 

casas, a IBECASA e a equipe da IBEC ia se afastando do conjunto, até que foram “embora” 

definitivamente. Podemos associar esta informação com o contínuo declínio que a IBEC 

possui nos anos finais da década de 1970, passando a diminuir sua atuação nos países latinos 

até o fechamento total de suas atividades na década de 1980. 

 Por fim, é interessante notar a publicidade produzida com as vendas das unidades 

habitacionais. É importante destacar que pouco foi anunciado nos Estados Unidos sobre esta 

produção da IBEC – foi possível encontrar apenas uma nota no jornal The Wall Street 

Journal, de 1974, informando que a GM pretendia se instalar na proximidade das casas da 

IBEC em São José,281 além de alguns panfletos em inglês encontrados no Rockefeller Archive 

Center, que parecem ser produzidos para divulgação interna dos projetos da empresa. 

 A publicidade que foi produzida para divulgação de vendas das unidades habitacionais, 

por sua vez, é interessante do ponto de vista propagandístico. Como exemplo, selecionamos 

um catálogo nomeado “onde antes era um sonho ...”, que contém o seguinte texto: 

 

Cidade Vista Verde. Uma cidade sem preocupações. Sem preocupações com 

aluguéis, asfalto, água ou esgotos. Sem preocupações com áreas de recreio para 

seus filhos, escolas, áreas comerciais e religiosas. Este é o objetivo principal da 

Cidade Vista Verde: deixá-lo sem preocupações. Afinal, esses problemas são 

coisas do passado. Nós procuramos resolvê-los para você quando criamos uma 

cidade moderna, de acordo com os princípios urbanísticos mais avançados. Uma 

cidade embelezada por extensas áreas verdes, com asfalto em todas as ruas, 

guias e sarjetas, rede de águas pluviais, rede de esgotos, estação de tratamento 

de esgotos, rede de água potável e reservatórios de água. E mais, áreas 

comercial, religiosos e escolar. Nesta cidade modelo está a sua casa. E as 

prestações que criamos para você adquiri-la são bem inferiores ao que você 

pagaria se alugasse uma casa com as mesmas condições das residências da 

Cidade Vista Verde. E você vai morar a dez minutos do centro. Estamos à sua 

espera no nosso stand de vendas diariamente, a partir das 9 horas, inclusive 

sábados e domingos. Resta-nos apenas uma última preocupação. A sua 

felicidade.282 

 

 

 

281 “GM Brazil to Build Diesel – Engine Plant”, The Wall Street Journal, 22 de Maio de 1974. IBECASA, Folder 

71, Rockefeller Archive Center. 

282Catálogo “Onde antes era um sonho ...” IBECASA, Folder 71, Rockefeller Archive Center 
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 Em outra publicidade, divulgada no jornal da cidade, de título “aqui o meu menino 

dorme tranquilo e de manhã a gente ouve o cantar dos pássaros”, podemos ler: 

Reinaldo Ferreira Domingues trabalha no comércio de materiais de construção 

(“o material aplicado na casa é de boa qualidade”, afirmou Reinaldo), veio de 

Ituiutaba – MG com sua esposa Dona Luzia Regina e seu filho Max. Logo que a 

família chegou em São José procuraram [sic] uma casa para morar. Dona Regina 

muito cuidadosa se preocupava em achar a casa ideal. E finalmente achou “não é 

que eu esteja querendo fazer média, mas esta casa é ideal para mim e minha 

família. Ela tem um terreno enorme para o meu menino brincar. Ele adora 

liberdade”, disse dona Regina com total aprovação de seu marido Reinaldo. “A 

principal qualidade da Cidade Vista Verde, é a tranquilidade” continua Dona 

Regina, “o silêncio é total, o meu menino dorme tranquilo, e de manhã a gente 

ouve o cantar dos pássaros”.283 

 

 

 

 

283 “Aqui o meu menino dorme tranquilo, e de manhã a gente ouve o cantar dos pássaros”. Propaganda do 

Cidade Vista Verde, 1974. Sociedade Amigos do Vista Verde (SAVIVER) 
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Figura 39: Propaganda do Cidade Vista Verde, 1974. Fonte: Sociedade Amigos do Vista Verde 

(SAVIVER) 

 

 É possível notar quase um elemento de propaganda de um American way of life na 

publicidade. Os elementos citando a família e o bem-estar, a boa casa, localizada em um 

conjunto modelo com facilidades urbanas e tranquilidade em uma cidade industrial, permitem 

entender que este então era o modelo de vida que todos deveriam ter ao adquirir uma das 

casas do conjunto, ou até quase como se o cidade Vista Verde ensinasse como todos deveriam 

morar.  

 

3.3 Plano Estadual de Habitação e a política habitacional no Estado de São Paulo 

 

 Enquanto a IBEC procurava terrenos para a construção de um conjunto habitacional e 

finalmente realiza o empreendimento em São José dos Campos, o Governo do Estado de São 

Paulo iniciava os trabalhos para a elaboração do Plano Estadual de Habitação. 

 O Plano era constituído de um trabalho entre vários órgãos do Governo: as Secretarias 

de Economia e Planejamento, de Negócios do Interior; de Cultura; Ciência e Tecnologia e de 

Negócios Metropolitanos; o Conselho Estadual de Tecnologia (CET); a Empresa 

Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA); o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) e a CECAP. Segundo Viera,284 o Plano tinha como meta possibilitar às 

famílias a aquisição de moradias, com a otimização dos programas habitacionais já existentes, 

promover a construção de habitações e fazer pesquisas para identificar problemas 

habitacionais.  

 Foi constatado que o Estado possuía um déficit de 400 mil unidades habitacionais. 

Segundo o próprio Plano, os objetivos da nova política se centravam em: 

 

 

284VIEIRA, Edson Trajano. Industrialização e políticas de desenvolvimento regional: o Vale do Paraíba paulista 

na segunda metade do século XX. Dissertação (Mestrado e História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. p.94 
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A política habitacional tem para o atual Governo do Estado de São Paulo uma 

dupla importância, o que a coloca como meta estratégica prioritária, pois 

constitui um serviço de grande alcance social, já que ao facilitar o acesso à 

habitação por parte da população, especialmente a de baixa renda, permite uma 

urbanização mais humana, oferecendo garantia a estabilidade e elevando a 

qualidade de vida; constitui o mais rápido agilizador da economia. Os 

investimentos neste setor possuem considerável fator multiplicador, 

movimentando grande número de indústrias e criando empregos indiretos; 

constitui um dos programas de implantação da Política de Desenvolvimento 

Urbano e regional, na medida em que induz e reforça os seus objetivos básicos – 

desconcentrar a região metropolitana e atenuar as diferenças regionais.285 

  

Os objetivos da política habitacional expostos acima, indicam que o plano era 

estritamente relacionado à política de interiorização do desenvolvimento. A partir da 

constatação do déficit e de uma política que guiaria o plano, foi definido que as principais 

empresas e órgãos habitacionais de São Paulo – a CECAP, as COHABs e o INOCOOP, iriam 

promover dois tipos de ofertas habitacionais – a venda de lotes urbanizados e a construção de 

conjuntos habitacionais. Estes teriam três tipologias, dependendo da cidade em que o conjunto 

se instalaria: conjuntos de casa térrea, apartamento em edifício de três pisos e edifícios de 

múltiplos andares. 

A quantidade de unidades habitacionais construídas, por sua vez, foi estabelecida 

seguindo uma proporção pelo número de habitantes das cidades: os municípios da Grande São 

Paulo deveriam receber 150 mil unidades; as cidades com mais de 25 mil habitantes, teriam 

100 mil moradias ofertadas; as com menos de 25 mil, teriam 25 mil unidades. Para além 

destas, havia ainda uma categoria chamada “pólos especiais”, que teriam também 25 mil 

unidades habitacionais.  

Esta última categoria era uma definição para certos núcleos regionais e cidades que 

foram consideradas ótimas para receber conjuntos habitacionais, sendo elas Andradina, 

Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, 

São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba. Estas cidades foram selecionadas de 

acordo com a dinâmica de crescimento entre as décadas de 1960 e 1970, imigrantes na 

população e de uma percentagem de mulheres na indústria, mas podemos notar que há um 

 

 

285 SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Economia e Planejamento. Coordenadoria de Planejamento. Política 

habitacional do Estado de São Paulo. Elab. Em conjunto com a Secretaria dos Negócios Metropolitanos, 

Secretaria dos Negócios do Interior e Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia. São Paulo, 1975 
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fator em comum em quase todas estas cidades: excluindo Santos, principal cidade do litoral 

paulista, as demais são as principais cidades do interior. 

Até então, o plano parece bem definido em termos de “o que” e “onde” construir. 

Porém, a política que se efetivou durante a década de 1970 não seguiu exatamente o que foi 

elaborado em 1975. Apesar da participação de outros órgãos habitacionais no Plano, foi 

constatado que a CECAP seria a principal liderança na construção de moradias. Entre a 

inauguração do conjunto em Guarulhos até 1975, as atividades se resumiam em divulgar os 

novos projetos modernos no interior do Estado. É preciso destacar também que após o 

falecimento do superintendente José Magalhães Prado, em 1969, foi indicado o empresário 

Juvenal Juvêncio, amigo de Magalhães e também uma personalidade influente na região de 

Jaú, como vimos no capítulo 1. 

A partir do levantamento da produção habitacional brasileira realizado pelo Grupo 

Arquitetura e Planejamento, foi possível observar o que de fato foi produzido pela CECAP 

entre 1967 e 1980.  O gráfico 1 mostra então, a sua produção da CECAP, a partir da 

inauguração de seus conjuntos habitacionais por ano: 

 

Gráfico 1: Quantidade de conjuntos inaugurados pela CECAP por ano. Fonte: Levantamento Grupo 

Arquitetura e Planejamento – GAP. Sistematização: Michele Dias 
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 É possível notar que nos anos finais da década de 1960, foram poucos conjuntos 

inaugurados, sendo que quase não possuía variação entre a quantidade. Na década de 1970, 

imprimiu-se uma nova feição para a autarquia, marcada pela construção do conjunto de 

Guarulhos, o único inaugurado no ano de 1972. A partir de 1974, a produção da CECAP 

aumentou, sendo que os pontos mais altos de produção foram nos anos de 1975 – antes da 

autarquia se tornar uma companhia mista286 - e em 1977, após a divulgação do Plano Estadual 

de Habitação. 

 Como apontado na Introdução desta dissertação, não foi possível pesquisar no acervo da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), que detém a documentação 

sobre conjuntos desde a CECAP. Partimos, então, para uma pesquisa em levantamentos de 

conjuntos habitacionais, jornais e revistas de arquitetura. 

 Mas além da lista de conjuntos inaugurados e do gráfico elaborado, foi necessário ver 

como esta produção habitacional da CECAP foi distribuída no território do Estado. Deste 

modo, a partir do levantamento mencionado acima, elaboramos um grupo de mapas, com o 

uso de um software de SIG, que mostram a produção habitacional da CECAP em seus 

principais períodos de atuação. 

 

 

 

286 DENIZO, Valentina. Os produtos da política estadual de habitação na Região Metropolitana de São Paulo: 

elementos para análise de uma política metropolitana de habitação. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007. p. 100 
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Mapa 3: Produção habitacional da CECAP entre os anos 1967 e 1974. 

 Fonte: Mapa elaborado com base no Mapa Político do Estado de São Paulo de 2015, produzido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistematização e elaboração: Michele Dias 

 

 O mapa 3 refere-se aos conjuntos construídos entre 1967 e 1974. Podemos observar 

uma predominância de pequenos conjuntos, com até 100 unidades habitacionais, sendo que 

apenas o conjunto CECAP Guarulhos, possuía mais do que 400 unidades. Geograficamente, 

os pequenos conjuntos estão localizados no centro do Estado, espaçados entre si, exceto a área 

próxima da cidade de Jaú, que recebeu mais conjuntos do que o restante das cidades. Os 

maiores conjuntos desta fase – com até 200 unidades habitacionais - foram construídos nas 

cidades de Ribeirão Preto e Franca, inaugurado em 1967; Araçatuba, Marília, São Carlos e 

dois conjuntos em Jaú, em 1968. 
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Mapa 4: Produção habitacional da CECAP entre os anos 1967 e 1975. 

 Fonte: Mapa elaborado com base no Mapa Político do Estado de São Paulo de 2015, produzido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistematização e elaboração: Michele Dias. 

 

 Em 1975, foram inaugurados 21 conjuntos habitacionais, marcando o primeiro ápice da 

produção da CECAP. O mapa 4 nos revela, no entanto, que esta produção continuou optando 

por conjuntos de poucas unidades (com até 50 e 100 unidades), sendo que neste ano em 

específico, não foram construídos conjuntos com mais de 100 unidades habitacionais. 

Novamente, podemos notar uma priorização do centro do Estado, seguindo o mesmo padrão 

político dos anos anteriores. Como mencionado, este foi o último ano da CECAP como 

autarquia, sendo que no final de novembro ela se tornou uma companhia mista, fazendo uma 

pequena alteração de seu nome para Companhia Estadual de Casas Populares, mas mantendo 

o acrônimo CECAP287, e diversificando os meios pelo qual a empresa recebia verbas. No final 

deste mesmo ano foi divulgado o Plano Estadual de Habitação, apresentado anteriormente. 

 

 

 

287 Idem, Ibidem, p. 100 
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Mapa 5: Produção habitacional da CECAP entre os anos 1967 e 1977. 

 Fonte: Mapa elaborado com base no Mapa Político do Estado de São Paulo de 2015, produzido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistematização e elaboração: Michele Dias. 

 

O ano de 1977, por sua vez, foi importante para a trajetória da CECAP. Este ano foi o 

de ápice na construção de conjuntos habitacionais pela companhia, com a inauguração de 40 

conjuntos. O mapa 5 nos fornece elementos para observar que após a divulgação do Plano 

Estadual de Habitação e a mudança administrativa da CECAP, os conjuntos inaugurados 

foram distribuídos por quase todo o estado, excluindo alguns poucos na região do Vale do 

Ribeira, e nenhum o litoral paulista e a Região Metropolitana (excluindo o conjunto de 

Guarulhos). 

Além de Guarulhos, o outro conjunto com mais de 400 unidades habitacionais foi o 

conjunto na cidade de Taubaté, localizada na região do Vale do Paraíba Paulista e inaugurado 

em 1976. A cidade, assim como São José dos Campos, estava presente nos planos de 

interiorização do desenvolvimento paulista, além de ser município integrante do Consórcio de 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), mencionado anteriormente. 

Depois de São José dos Campos, Taubaté era a cidade com economia mais expressiva do Vale 
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do Paraíba Paulista.288 Para elaboração do conjunto, a CECAP contratou o escritório dos 

arquitetos Jerônimo Bonilha e Israel Sancovski, formados pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP - e antigos estagiários do escritório de 

arquitetura de Jacques Pilon. A área escolhida para a construção foi Quiririm, um subdistrito 

da cidade que estava no vetor de expansão industrial do corredor do Vale do Paraíba, que 

entre os anos de 1975 e 1976 recebeu as fábricas automobilísticas Ford e a Volkswagen.289 

Para além destas observações sobre a produção, que possivelmente pode ter sido um 

efeito do Plano Estadual visando uma distribuição de conjuntos pelo território do Estado, em 

1976, o Estado de S. Paulo noticiou que o Plano seria dividido em várias fases, pois a 

indústria de construção possuía uma certa resistência em investir em uma produção de larga 

escala, como podemos observar no seguinte trecho: 

O programa Habitacional do Estado terá que ser desdobrado até o início da 

próxima década em pequenas etapas porque o governo encontrou resistência da 

indústria de material de construção, que não está disposta a investir na produção 

em larga escala, temendo uma interrupção do plano como ocorreu nos anos 

anteriores com o BNH, abarrotando os estoques com prejuízos para os 

fabricantes. O projeto inicial de construção de 340 mil casas até 1980 começa a 

ser executado este ano com a edificação de 20 mil residências em 12 cidades do 

interior.290 

 

No ano seguinte começaram a surgir algumas notícias sobre problemas com corrupção 

dentro da CECAP na imprensa paulista. No início do ano de 1977, o governador Paulo 

Egydio nomeou Ismael Armond para presidente da CECAP, retirando Juvenal Juvêncio do 

cargo. Em um discurso na entrega de um conjunto na cidade de Batatais, Egydio apontou que 

a nomeação de Armond se tratava de uma “necessidade desta dinâmica nova para a CECAP, 

nós, o secretário do Interior e eu, decidimos que era preciso uma reformulação de sua 

 

 

288 VIEIRA, Edson Trajano. Industrialização e políticas de desenvolvimento regional: o Vale do Paraíba paulista 

na segunda metade do século XX. Dissertação (Mestrado e História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. p. 101 - 103 

289 DIAS, Michele A. S. Modernismo Autárquico: a Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP – e a 

formulação de uma política habitacional para o Estado de São Paulo (1949 – 1975). Monografia (Trabalho de 

Conclusão de Curso em História) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

São Paulo. Guarulhos, 2015. 

290 Forçada pela indústria, CECAP altera planos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 de janeiro de 1977 
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diretoria”291. Um pouco após a posse do novo presidente, o jornal O Estado de S. Paulo, 

divulgou uma notícia em que se lê: 

A CECAP – Companhia Estadual de Casas para o Povo – que no ano passado 

teve um prejuízo estimado em 50 milhões de Cruzeiros, dificilmente conseguirá 

recuperar-se nos próximos dois anos, da crise econômica e financeira em que se 

encontra. A situação da empresa, denunciada por seus próprios contadores, foi 

confirmada pelo presidente Ismael Armond, que está preparando um relatório a 

ser encaminhado ao governador Paulo Egydio Martins, após análise minuciosa 

do último balanço.292 

 

 As denúncias de corrupção tratavam de compra de terrenos por um preço maior do que 

o pedido pelas prefeituras em Limeira e em Barretos, além do superfaturamento na construção 

de alguns conjuntos como os da cidade de Jundiaí, Registro e Guaratinguetá. Durante o 

período, apesar da implantação de uma política habitacional por parte do governo, o que 

aparece nos jornais paulistas é uma CECAP que apresenta irregularidades nas suas ações, que 

não possui um controle sobre as construções dos conjuntos e nem quantas unidades estava 

ofertando. Deste modo, se, por um lado, o mapa 5 pode ser um produto do Plano Estadual de 

Habitação, o mesmo também pode ser uma constatação de uma desorganização da própria 

empresa. 

 Por fim, no mesmo período iniciou-se um movimento de construção de “luxo” na 

CECAP, ou pelo menos, como ficou conhecida pelos jornais. Em junho de 1977, o jornal O 

Estado de S. Paulo, noticiou: 

O governo estadual deixou de construir 5 mil moradias populares das 20 mil 

previstas na primeira etapa do Plano Habitacional do Estado. Motivo: A CECAP 

constituída para construir habitações destinadas a uma faixa da população com 

renda de até cinco salários mínimos – deu prioridade  

à construção de imóveis de luxo, o que consumiu seus recursos.  

Um exemplo dessa distorção é o conjunto habitacional de Araraquara, que tem 

piscina e outros melhoramentos, mas não encontra compradores porque cada 

apartamento custa quase um milhão de cruzeiros.293 

 

 

 

291 Discurso de entrega de Conjunto da CECAP em Batatais. Acervo Paulo Egydio. CPDOC 

292 Egydio amplia mudanças na administração, nomeação de Ismael Armond depois de uma série de denúncias 

de corrupção. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 de março de 1977, p. 5 

293 Habitação de luxo consome verba da CECAP. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 de junho de 1977, p. 33 
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Deste modo podemos ver que havia um distanciamento da proposta de ofertar 

moradias para trabalhadores, com a construção de algumas unidades de padrão superior, como 

apontado no caso de Araraquara. Um outro caso que ficou conhecido neste sentido foi o do 

conjunto habitacional de Serra Negra. A cidade, estância turística hidromineral, é integrante 

do Circuito das Águas Paulista e da região administrativa de Campinas. Por ser uma cidade 

turística, Serra Negra estava na esteira do Programa de Estâncias Hidrominerais, Climáticas 

e de Interesse Turístico, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, dentro dos 

vários planos elaborados junto com o processo de interiorização do desenvolvimento. 

  O projeto do conjunto foi delegado ao arquiteto Abrahão Sanovicz, formado pela 

FAU-USP e posteriormente professor da mesma instituição. A proposta do arquiteto para 

Serra Negra era de um conjunto habitacional de 248 unidades, procurando integrar o espaço 

do morar com a área de preservação próxima. A construção do conjunto foi concluída em 

1978,294 sendo que o conjunto não conseguiu atender à faixa salarial estipulada. Com o 

processo de construção oneroso, as unidades habitacionais foram vendidas acima do preço 

estipulado pela política da CECAP, abrigando majoritariamente a classe média, e 

transformando-o em casas de veraneio295 – a maioria dos moradores é das grandes cidades do 

Estado, como São Paulo e Campinas. 

 

 

 

 

294 Serra Negra e o artesanato. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo. 26 de Out. de 1978  

295  CECAP não atinge meta de Egydio, Jornal O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 de agosto de 1977. 
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Mapa 6: Produção habitacional da CECAP entre os anos 1967 e 1980. 

 Fonte: Mapa elaborado com base no Mapa Político do Estado de São Paulo de 2015, produzido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistematização e elaboração: Michele Dias. 

 

Entre 1978 e 1980 a CECAP inaugurou 65 conjuntos habitacionais, sendo que 16 

deles, inaugurados em 1980 foram financiados pelo BNH. Nesta fase final da CECAP, 

podemos observar que as áreas que foram priorizadas para a construção de conjuntos foram 

basicamente as mesmas que nos anos anteriores, com uma concentração na área próxima a 

cidade de Mogi-Guaçu e Jaú, ainda excluindo uma atuação no litoral e na região 

metropolitana, que concentra a maior taxa de déficit habitacional do Estado. É possível notar 

também algumas regiões que apesar de receberem pequenos conjuntos, não representam uma 

área de destaque, como o Vale do Ribeira. 

Apesar de ainda construir conjuntos por quase todo o território, é possível observar 

que os maiores conjuntos estão distribuídos no interior do Estado, na mesma área priorizada 

no início de atuação da CECAP. Os conjuntos de Araraquara, Guaratinguetá, Jundiaí e 

Piracicaba foram financiados pela Caixa Econômica do Estado, entre os anos de 1978 e 1979, 

sendo que os conjuntos inaugurados em 1980, nas cidades de Araçatuba, Franca, Indaiatuba, 

Jaú, Limeira, Mogi-Guaçu, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto, foram 

financiados pelo BNH, e representam a maior parte do investimento do Banco na companhia. 
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É difícil compreender com exatidão quais motivos levaram ao fechamento da CECAP, 

mas podemos suspeitar que as denúncias de compra de terrenos acima do valor do mercado 

podem ter ajudado neste processo, além da falta de infraestrutura em alguns conjuntos e os 

valores altos de alguns empreendimentos, desviando do critério de fornecer casa para 

operários. 

As denúncias de corrupção levaram a um inquérito para averiguar as irregularidades 

financeiras na CECAP.296 Em 1980, o então governador do Estado, Paulo Maluf, cujo 

mandato biônico transcorreu de 1979 a 1982, desativou a CECAP, alegando que a corrupção 

era o maior motivo para tal. Em janeiro de 1981, o mesmo governo criou a Companhia de 

Desenvolvimento de São Paulo (CODESPAULO) por meio do decreto n. 16.512, que 

assumiu as antigas atividades da CECAP, mas vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio, 

Ciência e Tecnologia.297 

 

3.4 As conexões sobre a pesquisa no setor de construção e o National Bureau Of 

Standards 

 

 Atentar aos conflitos históricos nos fornece novas perspectivas para compreender que a 

história da habitação é um campo interdisciplinar. O trajeto realizado pela CECAP e pela 

IBEC, especificamente, contribui para entender o que foi a política habitacional do Estado de 

São Paulo, porém, o caminho destas companhias se conecta não apenas na trajetória sobre o 

território, como apontado anteriormente, mas também pelas questões de racionalização da 

construção. 

  Como apontado, ao elaborar o Plano Estadual de Habitação, o Governo do Estado 

delegou a necessidade de um convênio entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT – e a 

CECAP. O IPT, por sua vez, elaborou uma série de estudos e pesquisas sobre componentes na 

construção de conjuntos habitacionais. O IPT havia firmado um convênio com o National 

 

 

296 Pronto o inquérito das casas populares. O Estado de S. Paulo, 19 de outubro de 1979 

297 DENIZO, Valentina. Os produtos da política estadual de habitação na Região Metropolitana de São Paulo: 

elementos para análise de uma política metropolitana de habitação. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007. p. 100 
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Bureau of Standards – NBS -, um órgão do governo federal dos Estados Unidos, criado em 

1901 para a padronização de elementos industriais. Neste sentido, a criação do NBS para os 

Estados Unidos marcou a união da ciência com a tecnologia:298 

A ciência, melhor do que a indústria, estava ciente de que somente a legislação 

federal poderia estabelecer os critérios necessários que teriam validade nacional 

e internacional. Outros países, mais avançados no comércio e na indústria, 

reconheceram há muito tempo a necessidade de tal legislação e estabeleceram 

laboratórios de padrões nacionais. Os Estados Unidos, crescendo no comércio e 

na indústria, em poder e prestígio nacional, não tinha nada comparável aos 

outros. O encontro dessas forças no final do século XIX – e as crescentes 

necessidades de ciência e tecnologia, coincidindo com um novo sentimento de 

orgulho nacional - foi o impulso que criou o National Bureau of Standards.299 

 

Os trabalhos do NBS foram importantes durante o período das duas guerras mundiais, 

principalmente durante a II Guerra Mundial. Mas foi entre o final da década de 1920 e o 

início da década de 1930, que o Bureau iniciou trabalhos ligados à questão da moradia nos 

Estados Unidos, voltado-se para a padronização de elementos internos e externos das 

moradias, além da padronização dos componentes da casa, como tijolos, esquadrias e 

encanamentos. Além destes trabalhos, o NBS também havia participado na elaboração de um 

programa habitacional para operários na Califórnia, pela Richmond Development Company.300 

O convênio entre o NBS e o IPT foi estabelecido a partir do programa da Aliança para 

o Progresso da United States Agency for International Development. A pesquisa entre os dois 

órgãos possuía uma série de estudos, sendo eles: avaliação de equipamentos para a indústria 

da construção; avaliação de equipamentos para a proteção e segurança na construção; efeito e 

controle de infiltração de água; avaliação de desempenho de sistemas de instalações elétricas; 

 

 

298 COCHRANE; Rexmond C. Measures for Progress: a History of the National Bureau of Standards. 

Washington: U.S. Department of Commerce, 1966. p. 10 

299 [No original]: “Science, better than industry, was aware that only federal legislation could establish the 

necessary criteria, criteria that would possess national as well as international validity. Other nationals, more 

advanced in commerce and industry, had long since recognized the need for such legislation and had established 

national standards laboratories. America, growing in commerce and industry, in national power and prestige, 

had nothing comparable to them. The meeting of these forces at the end of the 19th century – the growing needs 

of science and technology, coinciding with a new sense of national pride – was the impulse that created the 

National Bureau of Standards.” In: Idem, Ibidem, p. 19 

300 National Bureau of Standards, National Archives and Records Center II, College Park. 
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hidráulicas; de janelas; porta; vedações; pisos; sistema de pintura; obsolescência de materiais 

pelo tempo; levantamento de perfis socioeconômicos; e estudos na apropriação do espaço.301 

Estes estudos de avaliação do NBS com o IPT, forneciam os seguintes resultados para 

a CECAP, como relatado pelo jornal O Estado de S. Paulo: 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas está analisando o material escolhido pela 

secretaria e basicamente as residências da CECAP serão construídas em blocos, 

piso vinílico (mistura de borracha e plástico), divisórias internas de gesso, 

exceto nos banheiros e cozinhas para evitar penetração da umidade e cobertas 

com telhas de barro. O IPT estuda ainda o material que será empregado nas 

portas e o tipo de fechadura. Após a elaboração dos laudos finais, a CECAP 

poderá apresentar a relação aos industriais de material de construção para 

garantir a fabricação dos produtos. Para evitar novos atrasos no programa, as 

primeiras residências serão construídas com técnica tradicional aproveitando o 

material disponível no Interior com a infra-estrutura cedida pelas prefeituras que 

estão dispostas, inclusive, a fabricar os blocos e as telhas.302 

 

 Os estudos sobre habitação estiveram presentes nas relações entre o IPT e o 

Departamento de Estado dos Estados Unidos desde 1951, por meio do presidente do Instituto, 

Ary Torres. Segundo uma carta de Torres para o embaixador americano, havia planos do 

Estados Unidos criarem um centro de pesquisa sobre habitação e materiais de construção de 

moradias em algum país da América do Sul, sendo que a pesquisa para constituição deste 

centro estava a cargo do Illinois Institute of Technology. 

 Este pequeno estudo resultou na consolidação de um convênio entre os órgãos apenas 

na década de 1970. O convênio entre o IPT e o NBS em pesquisa habitacional para a CECAP, 

aparece em um relatório de 1979 como parte de um programa maior entre instituições de 

pesquisa paulistas com universidades e institutos norte-americanos. O programa “Ciência e 

Tecnologia” ou CET, aparece no report to aid on an NBS/AID workshop on standardization 

and measurement services de 1979 no National Bureau of Standards como um acordo de 

pesquisa entre o NBS e o IPT. O relatório, escrito pelo arquiteto Ricardo Florez, do Instituto, 

relata que as áreas de atuação e instituições foram as seguintes: para políticas científicas e 

tecnológicas havia um acordo entre a Fundação Carlos Alberto Vanzolini e o Massachusetts 

 

 

301 SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Economia e Planejamento. Coordenadoria de Planejamento. Política 

habitacional do Estado de São Paulo. Elab. Em conjunto com a Secretaria dos Negócios Metropolitanos, 

Secretaria dos Negócios do Interior e Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia. São Paulo, 1975 

302 Forçada pela indústria, CECAP altera planos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 de janeiro de 1977 
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Institute of Technology; para administração de pesquisa, o Fundo de Pesquisa do Instituto de 

Administração da Faculdade de Economia e Administração (FEA) e a Vanderbilt University; 

mercado de tecnologia, entre a Fundação Carlos Alberto Vanzolini e o Stanford Research 

Institute; na área de pesquisa sobre metalurgia, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o 

Denver Research Institute; e para qualidade e tecnologia, o próprio NBS e o IPT. 

 Pela IBEC, como mencionado anteriormente, a questão da racionalização da construção 

se mostrava presente desde a criação da própria IBEC Housing, com a elaboração de um 

método construtivo. Porém, o que foi possível notar, é que o meio de exportar os 

equipamentos para a construção dos conjuntos por tal método era muito oneroso. No final da 

década de 1960 a IBEC Housing patenteou uma máquina de fazer tijolos, que na verdade foi 

criada pela Centro Inter-Americano de Habitação e Planejamento (CINVA), em Bogotá, na 

Colômbia. A máquina manual conhecida como CINVA-RAM Block Press, possuía o seguinte 

texto descritivo de seu manual de utilização: 

A Ibec Housing Corporation orgulha-se de apresentar este manual de 

informações sobre o portátil Cinva-Ram Block Press, uma máquina simples e de 

baixo custo que produz blocos de construção e ladrilhos de terra comum. Pela 

primeira vez, existe um esforço mundial organizado para colocar uma máquina 

tão prática e eficiente nas mãos de pessoas que precisam dela, que podem e irão 

usá-la e que podem pagar por ela. Desenvolvido pelo Centro Interamericano de 

Habitação e Planejamento (CINVA) em Bogotá, na Colômbia, o Cinva-Ram 

Block Press todo em aço consiste em uma caixa de molde que uma mistura 

levemente úmida de terra e cimento ou cal é comprimida por um pistão operado 

manualmente. sistema de alavanca. A prensa pesa apenas 128 libras e é, 

portanto, uma ferramenta portátil para a construção “faça você mesmo” de 

pequenas casas, edifícios agrícolas, paredes, pisos, pátios e paredes.303 

 

 

 

 

303 [No original]: “Ibec Housing Corporation takes pride in presenting this manual of information about the 

portable Cinva-Ram Block Press, a simple, low-cost machine which produces building blocks and tiles from 

common earth. For the first time, there is a world-wide, organized effort to place such a practical, efficient 

machine into the hands of people who need it, who can and will use it, and who can afford it. 

Evolved by The Inter-American Housing and Planning Center (CINVA) in Bogota, Colombia, the all steel 

Cinva-Ram Block Press consists of a mold box which a slightly moist earth and cement or lime mixture is 

compressed by a hand-operated piston and lever system. The press weighs only 128 pounds and is thus a 

portable tool for the “do-it-yourself” construction of small houses, farm buildings, walls, floors, patios and 

walls.” In. Cinva-Ram Trademarks, IBEC Folder, Rockefeller Archive Center (microfilme). 
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Figura 40: detalhe da máquina Cinva-Ram Block Press. Fonte: IBEC Photography, Rockefeller Archive 

Center 

 

 A máquina era operada de modo simples, sendo que o manual oferecia dicas de como 

preparar a terra para utilizar na máquina. Após preencher o molde do tijolo com a mistura, era 

necessário puxar a alavanca da máquina (figura 41) para fazer a pressão. Após isso, era 

necessário apenas retornar a alavanca a posição original, que o bloco iria levantar um pouco, 

para ser retirado da prensa (figura 42). 
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Figura 41: detalhe de como utilizar a máquina Cinva-Ram Block Press. Fonte: IBEC Photography, 

Rockefeller Archive Center 

 

 

Figura 42: detalhe de como utilizar a máquina Cinva-Ram Block Press. Fonte: IBEC Photography, 

Rockefeller Archive Center 

 

 Não foi possível compreender como e nem onde a máquina foi utilizada, mas em 

algumas cartas enviadas para a publicação em “O Dirigente Construtor”304, mostram uma 

série de pessoas perguntando como obter uma das máquinas, principalmente após uma 

 

 

304 A revista “Dirigente Construtor” fazia parte de um grupo de revistas setoriais voltadas à iniciativa privada, 

pertencentes à editora Visão. In: CEZAR JR, Gervasio. Revista Visão: ação partidária e disputas de projetos 

hegemônicos na década de 1970. In:  Anais do X Encontro Estadual de História da Anpuh-RS. UFSM, 2010. p. 

4. Disponível em: 

http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/9/1279397247_ARQUIVO_TextoparaAnais.pdf Acesso em 15 

de janeiro de 2019 
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matéria publicada pela revista sobre os tijolos feitos com a prensa.305 Apesar deste interesse, 

apenas em 1972 a IBEC patenteou uma licença para a máquina no Brasil, sendo possível 

então a sua comercialização. 

 Estas ações da IBEC e do Governo do Estado de São Paulo com os Estados Unidos 

formam então conexões transnacionais de uma política de pesquisa em tecnologia, onde o 

Estado paulista foi priorizado sempre levando em conta seu fator industrial.  

 

 

 

305 Prensa manual produz 600 blocos por dia. O dirigente construtor, julho de 1966. IBEC Cinva-ram, 

Rockefeller Archive Center (microfilme) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Ao nos debruçarmos sobre a história da política habitacional do Estado de São Paulo, 

nossa intenção foi a de contribuir para o entendimento de um momento importante para a 

história da habitação paulista. Dentro de nossas análises, buscamos também apontar as 

diversas conexões que a história da habitação paulista possui com outros países, mas 

essencialmente, com os Estados Unidos. 

 Portanto, a pesquisa aqui empreendida, pretendeu contribuir com os estudos sobre 

habitação que se aproximam de perspectivas transnacionais, ao mesmo tempo que 

evidenciamos as potencialidades de compreensão de agentes norte-americanos na produção de 

moradias brasileiras. Compreendemos que por meio do transnacionalismo é possível realizar 

análises que se afastam de comuns generalizações e classificações apriorísticas que podem 

surgir na escrita da história. No caso desta dissertação, nosso intuito foi encontrar, como 

apontado por Fernando Atique, os “fluxos, os personagens e os arquivos que alimentam 

conjuntamente essa reflexão que extravasa as fronteiras geográficas, pois elas são, de fato, 

etéreas, quando abordamos instituições, técnicas e práticas profissionais como as 

desenvolvidas por engenheiros e arquitetos, em especial depois da II Revolução Industrial”.306 

 Deste modo, quando voltamos à história da habitação, podemos notar que esta 

temática possui momentos de conexões com profissionais e técnicas de outros lugares. 

Observando mais atentamente como se deu o processo em São Paulo, foi possível observar, 

por várias vezes, aproximações da história da habitação com instituições, técnicas e 

profissionais de outros países. Um exemplo mais claro disto foi o próprio Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) que desde a sua criação, como o Gabinete de Resistência de 

Materiais, apresentava relações com propostas educacionais europeias. Ao passo em que o 

Gabinete se ampliava – tanto em espaço, quanto nas propostas de pesquisa – mais os 

diretores, como Ary Torres, sentiam necessidade de estabelecer vínculos com institutos de 

pesquisas e universidades de outros locais. 

 

 

306 ATIQUE, Fernando. Engenharias de um não-engenheiro: Conrado Jacob de Niemeyer e o Clube de 

Engenharia do Rio de Janeiro em perspectiva transnacional (1880 – 1919). 2017. No prelo. 
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 A figura de Ary Torres então, merece destaque, dado que por meio do programa 

Aliança para o Progresso, o engenheiro conseguiu estabelecer uma série de convênios de 

pesquisa entre instituições dos Estados Unidos e o IPT. Foi por meio de um desses convênios, 

que o IPT junto com o National Bureau of Standards, um órgão federal norte-americano 

voltado para a pesquisa e padronização de elementos da indústria, trabalharam para a 

execução do Plano Estadual de Habitação do Estado de São Paulo, avaliando e analisando 

elementos de conjuntos habitacionais construídos pela Caixa Estadual de Casas para o Povo 

(CECAP) um órgão estadual paulista responsável pela projeto e construção de conjuntos 

habitacionais no território do Estado. Este convênio vigorou no período em que há mudanças 

administrativas e uma política governamental de construção de conjuntos no interior do 

Estado, criando um suporte urbano para os operários de indústrias, classe que a CECAP 

visava atender. 

 A política estadual de habitação que foi elaborada pelo Plano Estadual não foi 

totalmente a seguida pelas ações da CECAP. Durante a nossa pesquisa, foi possível observar 

que os conjuntos construídos não atendiam necessariamente ao “povo” ou ao “popular”, como 

designava o próprio nome da autarquia. Por meio das notícias de jornais, percebemos que 

alguns conjuntos foram destinados a uma classe média, sendo que estas mesmas fontes 

revelam terem existido denúncias de corrupção, com compra de terrenos acima do preço, a 

falta de gerência para saber quantos conjuntos foram construídos pela CECAP, além de 

problemas contáveis. Podemos inferir que tais questões levaram ao fechamento da companhia 

no ano de 1980, mas principalmente, demonstram mais um dos problemas do regime 

autocrático na política habitacional. 

 Pesquisar a política habitacional paulista também nos revelou conexões mais 

próximas com os Estados Unidos, por meio de International Basic Economy Corporation – 

IBEC. Esta empresa, criada por Nelson Rockefeller, pode ser considerada resultado da 

experiência dos membros da família em ações filantrópicas e das atividades que Nelson 

desempenhou durante seu cargo como coordenador do Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs. Deve-se destacar que Nelson contou com um grupo de profissionais que 

também estava interessado em investimentos na América Latina, formando então a IBEC. 

 A empresa possuía como missão melhorar as condições de vida da América Latina, 

estimulando a economia dos países. Não foi possível na nossa pesquisa, compreender os 

motivos pelos quais a empresa acabou criando uma divisão para habitação, mas consideramos 

que a criação da IBEC Housing é um reflexo das políticas de estímulo à casa própria para a 
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classe média, que foram iniciadas no período da Guerra Fria, em represália à ideia de 

conjuntos de moradia em massa, geralmente em superblocos, que eram erguidos por regimes 

socialistas, sobretudo no âmbito da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). Na IBEC Housing, então, foi produzido um método construtivo que seria utilizado 

pela empresa para a construção dos conjuntos habitacionais. No entanto, problemas com o 

preço para exportar as máquinas limitaram a construção de moradias seguindo o método 

elaborado pelo arquiteto Wallace K. Harrison, sendo que optaram pela construção 

convencional pela mão-de-obra. O conjunto Cidade Vista Verde, na cidade de São José dos 

Campos, no interior do Estado de São Paulo e o único empreendimento da IBEC Housing no 

Brasil, a despeito de outras tentativas, que exploramos en passant. 

 No início da nossa pesquisa, apontamos a necessidade de tratar a habitação como 

moral, política e técnica. Ao caminhar do processo, pudemos notar que estas definições foram 

balizas essenciais para compreender o processo de uma política habitacional no Estado de São 

Paulo. É possível notar que as escolhas técnicas de métodos construtivos de conjuntos 

habitacionais – sendo eles executados ou não, como nos casos apresentados nesta dissertação 

– permeiam escolhas políticas. O estabelecimento de critérios de construção de conjuntos 

habitacionais e a sua execução, também são respostas de escolhas políticas. A moral também 

estava adequada aos propósitos da habitação, uma vez que podemos notar que a elite paulista 

sempre esteve presente nas decisões políticas. A publicidade dos conjuntos revela, por sua 

vez, que a moradia ofertada pelos empreendimentos tanto da CECAP quanto da IBEC 

ofertava modernidade e qualidade de vida para os seus novos moradores. 

 Podemos apontar, então, que história da habitação e das instituições paulistas abre 

interessantes perspectivas transnacionais de análise. Podemos ver que há um certo “conforto” 

ou uma facilidade de aceitação por parte dos políticos paulistas em aceitar os projetos norte-

americanos, descortinando uma proximidade cultural e política que já remontava ao final do 

século XIX, e que não causava estranheza nos anos 1970.307 

  Acreditamos que nossa pesquisa pode contribuir para o entendimento de como foram 

estabelecidos os primeiros passos de uma política habitacional paulista, que em sua trajetória 

 

 

307 ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: Arquitetura, Cidade e Cultura nas relações Brasil – 

Estados Unidos (1876 – 1945). São Carlos: Editora Pontes, 2010. 
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encontrou conexões com os Estados Unidos. Esperamos então ter deixado claro algumas 

conexões, antes ocultas, desta relação transnacional. 
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CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Adamantina 1977 32 CEESP SP/012 

Aguaí 1978 20 CEESP SP/013 

Américo Brasiliense 1977 24 CEESP SP/020 

Américo Brasiliense 1978 24 CEESP SP/021 

Amparo 1977 53 CEESP SP/023 

Andradina 1978 48 CEESP SP/024 

Anhembi 1975 14 CEESP SP/025 

Anhembi 1977 19 CEESP SP/026 

Araçatuba 1968 102 CEESP SP/031 

Araçatuba 1980 613 BNH SP/032 

Araraquara 1975 96 CEESP SP/035 

Araraquara 1978 424 CEESP SP/036 

Araras 1969 100 CEESP SP/038 

Assis 1969 68 CEESP SP/048 

Auriflama 1977 30 CEESP SP/049 

Barra Bonita 1975 27 CEESP SP/054 

Barra Bonita 1976 45 CEESP SP/055 

Barra Bonita 1977 72 CEESP SP/056 

Barretos 1968 100 CEESP SP/057 

Barretos 1979 252 BNH SP/058 

Batatais 1976 85 CEESP SP/061 

Batatais 1980 300 BNH SP/062 
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CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Bauru 1969 100 CEESP SP/064 

Bauru 1978 95 CEESP SP/065 

Bebedouro 1974 39 CEESP SP/066 

Bebedouro 1975 104 CEESP SP/067 

Bebedouro 1976 105 CEESP SP/067 

Birigui 1977 64 CEESP SP/069 

Bocaina 1968 100 CEESP SP/070 

Botucatu 1968 100 CEESP SP/073 

Cajuru 1977 20 CEESP SP/083 

Capão Bonito 1976 24 CEESP SP/086 

Capão Bonito 1978 24 CEESP SP/087 

Capão Bonito 1979 18 BNH SP/088 

Casa Branca 1977 78 CEESP SP/089 

Catanduva 1969 120 CEESP SP/093 

Catanduva 1980 361 BNH SP/094 

Catigua 1977 24 CEESP SP/097 

Cedral 1975 20 CEESP SP/099 

Cerqueira César 1975 26 CEESP SP/100 

Cerquilho 1976 93 CEESP SP/101 

Charqueada 1977 20 CEESP SP/104 

Chavantes 1975 20 CEESP SP/105 

Colina 1975 20 CEESP SP/107 

Cordeirópolis 1975 20 CEESP SP/112 

Cordeirópolis 1977 56 CEESP SP/113 

Cruzeiro 1970 86 CEESP SP/120 

Cruzeiro 1974 92 CEESP SP/121 

Dois Córregos 1977 52 CEESP SP/125 

Echaporã 1978 20 CEESP SP/127 
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CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Eldorado Paulista 1977 28 CEESP SP/129 

Fernandópolis 1977 34 CEESP SP/133 

Franca 1967 104 CEESP SP/136 

Franca 1980 1027 BNH SP/137 

Gália 1970 20 CEESP SP/141 

Garça 1978 40 CECAP SP/143 

Guaíra 1979 190 BNH SP/147 

Guapiaçu 1975 21 CEESP SP/148 

Guapiaçu 1977 35 CEESP SP/149 

Guaratinguetá 1970 100 CEESP SP/152 

Guaratinguetá 1978 432 CEESP SP/153 

Guariba 1975 20 CEESP SP/154 

Guariba 1977 74 CEESP SP/155 

Guarulhos 1972 480 CEESP SP/156 

Guarulhos 1974 1320 CEESP SP/157 

Guarulhos 1977 960 CEESP SP/158 

Guarulhos 1979 960 CEESP SP/159 

Guarulhos 1980 960 CEESP SP/160 

Igaraçu do Tietê 1976 21 CEESP SP/168 

Igaraçu do Tietê 1977 21 CEESP SP/169 

Igaraçu do Tietê 1979 70 BNH SP/170 

Igarapava 1979 115 BNH SP/171 

Indaiatuba 1979 644 BNH SP/174 

Irapuru 1977 20 CEESP SP/179 

Itapetininga 1968 50 CEESP SP/181 

Itapeva 1977 57 CEESP SP/182 

Itapeva 1979 113 BNH SP/183 

Itápolis 1975 20 CEESP SP/186 
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CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Itatinga 1977 22 CEESP SP/194 

Ituverava 1979 112 BNH SP/197 

Jales 1976 40 CEESP SP/201 

Jaú 1968 124 CEESP SP/203 

Jaú 1969 106 CEESP SP/204 

Jaú 1978 308 CEESP SP/205 

Jaú 1979 232 CEESP SP/206 

Jaú 1980 972 BNH SP/207 

Jundiaí 1978 432 CEESP SP/212 

Lençóis Paulista 1980 252 BNH SP/216 

Limeira 1980 539 BNH SP/217 

Lorena 1980 295 BNH SP/219 

Mairinque 1977 94 CEESP SP/221 

Mairinque 1978 56 CEESP SP/222 

Marília 1969 120 CEESP SP/226 

Marília 1977 208 CEESP SP/227 

Marília 1978 144 CEESP SP/228 

Martinópolis 1976 20 CEESP SP/229 

Miguelópolis 1976 20 CEESP SP/230 

Mococa 1975 20 CEESP SP/236 

Mococa 1976 30 CEESP SP/237 

Mococa 1977 41 CEESP SP/238 

Mococa 1978 107 CEESP SP/239 

Mogi Guaçu 1978 72 CEESP SP/240 

Mogi Guaçu 1980 605 BNH SP/241 

Mogi Mirim 1977 132 CEESP SP/243 

Mogi Mirim 1979 106 CEESP SP/244 

Monte Azul Paulista 1975 60 CEESP SP/246 
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CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Monte Azul Paulista 1977 30 CEESP SP/247 

Morungaba 1977 22 CEESP SP/250 

Morungaba 1978 22 CEESP SP/251 

Murutinga do Sul 1978 20 CEESP SP/252 

Nova Granada 1977 24 CEESP SP/256 

Novo Horizonte 1978 20 CEESP SP/258 

Olímpia 1968 50 CEESP SP/263 

Olímpia 1977 38 CEESP SP/264 

Orlândia 1980 388 BNH SP/270 

Paraguaçu Paulista 1979 281 CEESP SP/277 

Paulo de Faria 1967 20 CEESP SP/283 

Pedreira 1980 115 BNH SP/286 

Penápolis 1978 64 CEESP SP/288 

Pereira Barreto 1977 46 CEESP SP/289 

Piedade 1976 36 CEESP SP/293 

Piedade 1977 20 CEESP SP/294 

Piedade 1979 15 BNH SP/295 

Piracaia 1977 96 CEESP SP/296 

Piracicaba 1977 308 CEESP SP/298 

Piracicaba 1980 481 CEESP SP/299 

Pirajú 1975 50 CEESP SP/300 

Pirajú 1977 12 CEESP SP/301 

Pirajuí 1975 20 CEESP SP/305 

Pirajuí 1978 32 CEESP SP/306 

Presidente Prudente 1980 733 BNH SP/317 

Quatá 1975 20 CEESP SP/325 

Regente Feijó 1979 64 CEESP SP/332 

Registro 1977 88 CEESP SP/334 



192 

CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Ribeirão Bonito 1975 20 CEESP SP/336 

Ribeirão Bonito 1976 30 CEESP SP/337 

Ribeirão Bonito 1979 112 CEESP SP/338 

Ribeirão Preto 1967 104 CEESP SP/342 

Rio Claro 1979 841 BNH SP/345 

Salto 1978 200 CEESP SP/349 

Salto 1979 188 CEESP SP/350 

Santa Cruz das 

Palmeiras 

1980 147 BNH SP/355 

Santa Cruz do Rio 

Pardo 

1979 144 BNH SP/356 

Santa Fé do Sul 1975 20 CEESP SP/358 

São Carlos 1968 104 CEESP SP/367 

São Carlos 1979 48 CEESP SP/368 

São João da Boa Vista 1978 142 CEESP SP/370 

São José do Rio Preto 1968 94 CEESP SP/372 

São José do Rio Preto 1978 8 CEESP SP/373 

São José do Rio Preto 1979 536 BNH SP/374 

São Manuel 1969 50 CEESP SP/377 

Serra Azul 1980 20 BNH SP/380 

Serra Negra 1978 248 CEESP SP/381 

Sumaré 1979 235 BNH SP/385 

Tabatinga 1977 14 CEESP SP/386 

Tambaú 1978 25 CEESP SP/388 

Tapiratiba 1975 22 CEESP SP/392 

Tapiratiba 1977 40 CEESP SP/393 

Tatuí 1975 28 CEESP SP/401 

Tatuí 1976 28 CEESP SP/402 

Taubaté 1976 571 CEESP SP/403 
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CIDADE ANO QUANTIDADE FINANCIAMENTO FICHA 

Tietê 1977 54 CEESP SP/405 

Tupã 1969 100 CEESP SP/407 

Valinhos 1979 252 CEESP SP/410 

Valinhos 1977 300 CEESP SP/411 

Valinhos 1978 28 CEESP SP/412 

Viradouro 1978 18 CEESP SP/414 

 

 

 


