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Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa 
Com janelas de aurora e árvores no quintal – 
Árvores que na primavera fiquem cobertas de flores 
E ao crepúsculo fiquem cinzentas como a roupa dos pescadores 
 
O que desejo é apenas uma casa. Em verdade, 
Não é necessário que seja azul, nem que tenha cortinas de rendas. 
Em verdade, nem é necessário que tenha cortinas. 
Quero apenas uma casa em uma rua sem nome. 
 
(...) 
 
“Pedido quase uma prece” – Manuel de Barros, 1946. 

 

A luz, o sol, o ar livre  
envolvem o sonho do engenheiro.  
O engenheiro sonha coisas claras:  
Superfícies, tênis, um copo de água. 

O lápis, o esquadro, o papel;  
o desenho, o projeto, o número:  
o engenheiro pensa o mundo justo,  
mundo que nenhum véu encobre. 
 

(...) 

“O engenheiro” – João Cabral de Melo Neto, 1945. 
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O OLHAR DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOBRE A CASA E A CIDADE: 
PROMOÇÃO, FINANCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

RESUMO 
 

Os investimentos das Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões (CAP e IAP) em moradias 
na capital potiguar, entre as décadas de 1930-60, contribuíram para dinamizar o mercado 
imobiliário local em consolidação à época. Inseridas na primeira política de âmbito nacional na 
habitação social no país, essas operações demandaram a criação de uma ampla estrutura 
organizacional capacitada, que iria desde os “Escritórios Centrais” do Rio de Janeiro às unidades 
descentralizadas nos Estados. Os profissionais vinculados às Agências Locais desenvolviam, 
nesse contexto, desde atividades ligadas à concepção e à construção de conjuntos residenciais, até 
o estudo rotineiro de propostas de financiamento de unidades isoladas. Como parte destes 
estudos, a avaliação de imóveis era elemento essencial à efetivação da política, resultando na 
produção de dados sobre o valor de mercado das propriedades mediante observação e emissão 
de juízos sobre os espaços de morar de diferentes grupos sociais. Diante dessas considerações, 
objetivou-se aqui contribuir para o entendimento da forma de operacionalização dessas ações 
imobiliárias na legitimação de ponderações sobre o espaço urbano e as residências 
disponibilizadas aos trabalhadores em Natal. Para tanto, tomou-se como foco as visões do 
urbano e das construções expressas pelos engenheiros avaliadores em seus laudos técnicos. 
Principais fontes primárias do trabalho, estes integram os processos prediais das CAP/IAP 
relativos à Natal, cujo conteúdo está sistematizado no Banco de Dados “Empreendimentos”, do 
Grupo de Pesquisa HCUrb. Além disso, utilizaram-se jornais locais da época e entrevistas com 
profissionais como fontes complementares. Constatou-se que, em geral, as avaliações 
configuravam – numa dimensão mais cotidiana das rotinas burocráticas – um veículo, entre 
outros, de circulação de ideias sobre “a casa” no âmbito das instituições previdenciárias, estando 
imbuídas de pressupostos historicamente construídos acerca do “habitat moderno”. Preenchidas 
in loco, as fichas expõem o confronto entre ideais modernizadores em voga e as limitações 
patentes no cenário natalense à época. Imagens fragmentadas da cidade são dadas a ler através 
dos rótulos atribuídos aos locais avaliados – estes revestidos de certo caráter “científico” –, o que 
tanto legitimava como contribuía para as dinâmicas de valorização/desvalorização do solo e para 
a diferenciação socioespacial. Contradições se evidenciaram no endosso dado pelos técnicos ao 
financiamento de casas reconhecidamente precárias para segurados de categorias menos 
favorecidas no plano local – como os industriários –, enquanto normas rígidas se impuseram às 
novas construções, destinadas, sobretudo, a categorias melhor remuneradas. Ao identificar os 
engenheiros avaliadores como agentes urbanos, integrantes de um sistema técnico-operacional 
voltado para a segurança e eficiência nos investimentos imobiliários daquelas autarquias 
corporativistas, aponta-se para a proficuidade de estudos mais aprofundados sobre esses 
personagens, sua formação, atuação profissional e participação na construção de discursos e 
práticas de intervenção sobre a cidade e seus edifícios, discutindo os interesses individuais e de 
grupo que lhes eram subjacentes. 

 

Palavras-chave: História da política habitacional; Institutos de Previdência; avaliação de imóveis. 
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THE PENSION INSTITUTIONS VIEW ABOUT THE HOUSE AND THE CITY: 
PROMOTION, FINANCING AND PROPERTY EVALUATION 
 

 

ABSTRACT 
 

The investments of Caixas and Institutos de Aposentadoria e Pensões (CAP and IAP) in homes of 
Natal, between the decades of 1930-60, helped to boost up the local real estate market in consolidation 
at the time. Inserted in the first national policy on social housing in the country, these operations have 
demanded the creation of a wide qualified organizational structure, which would be from the "Central 
Offices" of Rio de Janeiro to the decentralized units of the federal states. The professionals linked to 
the Local Agencies have developed, on this matter, from activities related to the design and 
construction of residential complexes, to the daily study of financing proposals in isolated units. As 
from these studies, the evaluation of shelters was essential to the effectiveness of the policy, resulting 
in the production of data on the market value of the properties by observing and issuing judgments 
upon the living quarters of different social groups. Given these considerations, the aim here is to 
contribute to the understanding on how to operate these real estate actions in the legitimization of 
boundaries about the urban space and dwellings available to workers in Natal. Therefore, the views of 
the city and constructions expressed by the evaluating engineers in their technical reports have been 
taken as the focus. Being the main primary sources of work, these reports are part of the edifices 
process of CAP/IAP regarding Natal, whose content is systematized in the database "Enterprises", the 
HCUrb Research Group. In addition, there were used local newspapers at the time and interviews with 
professionals as complementary sources. It was found that, in general, the evaluations have configured 
– in a more everyday dimension of bureaucratic routines - a vehicle, among others, circulating ideas 
about "home" within the social security institutions, being imbued with assumptions historically 
constructed about the "modern habitat". Filled in loco, the reports expose the clash between 
modernizing ideals in vogue and clear limitations in the city scenario at the time. Fragmented images 
of the town are given to read through the labels assigned to the evaluated sites – these being coated of 
certain "scientific" character - which both legitimated and contributed to the dynamics of 
appreciation/depreciation of the soil and to the socio-spatial differentiation. Contradictions were 
evident in the endorsement given by the technicians when financing of admittedly precarious homes 
for insured disadvantaged categories at the local level - such as industrial workers - while strict 
regulations were imposed to new construction, designed, above all, to better paid categories. By 
identifying raters engineers as urban agents, members of a technical-focused operating system for 
safety and efficiency in the real estate investments of those authorities corporatist, it is desired the 
usefulness of further studies on these characters, their training, professional activity and participation 
in the construction of discourses and practices of intervention about the city and its buildings, 
discussing individual and grouped interests that were left behind. 

 

 

Keywords: History of housing policy; Welfare Institutes; property assesment. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Entre as décadas de 1930 e 1960, as Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões – CAP e IAP 

– interviram no mercado imobiliário natalense, promovendo novas condições de acesso à 

moradia aos seus segurados por meio de suas Carteiras Prediais. Os investimentos na compra de 

terrenos e na construção ou aquisição de grupos residenciais – direcionados, em sua maioria, para 

venda – e no financiamento de unidades individuais por parte dessas autarquias, além de 

delinearem uma primeira “política” de habitação social mais sistemática na cidade, constituíam 

uma forma de aplicação de seus fundos previdenciários. Para concretizar tais ações, era 

imprescindível a rotineira elaboração de laudos de avaliações de imóveis e a realização de vistorias 

que informavam e respaldavam tecnicamente as operações. O desenvolvimento dessas atividades, 

dentre outras, como a fiscalização de obras, a elaboração de orçamentos e, possivelmente, de 

projetos, exigiu a criação de procedimentos e de instrumentos padronizados, além de uma rede 

de profissionais credenciados que se vincularam às agências e delegacias da capital potiguar. 

Essas ações se inseriram num conjunto mais amplo de intervenções realizadas em escala nacional 

na moradia de trabalhadores urbanos1, que significou, em última instância, uma inflexão no papel 

predominantemente assumido pelo Estado nesse campo a partir da chamada “Era Vargas” (1930-

1964), conforme assinalado por Marta Ferreira Santos Farah (1983). No bojo do projeto 

nacional-desenvolvimentista de base urbano-industrial preconizado pelo novo regime, o direito 

ao “lar conveniente”, higiênico e confortável – visto como elemento básico na formação 

ideológica e moral do “novo homem”, propiciador da “paz social” e condição essencial para a 

reprodução da força de trabalho – passaria a ser mais claramente reconhecido como uma questão 

de Estado. Seu enfrentamento caberia principalmente, mas não só2, aos institutos de previdência, 

até 1964, quando a atuação passou a ser protagonizada pelo Banco Nacional de Habitação – 

BNH –, criado pelo Regime Militar (1964-1985). 3  

                                                           
1 Pelo termo “trabalhadores” não são aqui designados apenas aqueles que, despossuídos dos meios de produção, 
vendem sua força de trabalho, na medida em que compreende tanto empregados como empregadores e profissionais 
autônomos.  
2 Além das CAP e IAP, atuaram no financiamento de habitação nos anos 1940 a 1960 órgãos como a Caixa 
Econômica Federal e a Fundação da Casa Popular, criada em 1946, além de instituições estaduais e municipais. Das 
últimas, destaca-se o Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Rio de Janeiro, cuja atuação foi abordada 
em profundidade por Flávia Brito Nascimento (2007) e discutida por Nabil Bonduki e Ana Paula Koury (2014). 
3 As caixas e institutos reduziram sua atuação gradativamente após a criação do BNH, sendo o Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE – o que mais prolongou sua produção, atuando em 
paralelo ao BNH (ALMEIDA, 2012; BONDUKI, 2014). 
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Organizadas para atender categorias profissionais específicas e vinculadas, naquele contexto, ao 

Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio – MTIC –, as CAP e, principalmente, os IAP 

formariam corpos técnicos especializados para pensar e pôr em prática novas soluções de 

moradia para as massas urbanas em crescimento. Apesar das limitações, produziu-se um ciclo de 

intervenções com reconhecida qualidade arquitetônica e urbanística4, do qual se destacam 

conjuntos residenciais marcantes na ocupação do território e de cidades ora em franca expansão 

ou mesmo em processo de metropolização, embora muito aquém da demanda em termos 

quantitativos. 

As Divisões de Engenharia desses órgãos constituíram, nesse sentido, locus privilegiado para 

discussão de ideias em circulação nos meios técnicos especializados sobre a reformulação e 

construção do “habitat moderno” no Brasil5. Ao traduzirem concepções espaciais e técnicas 

inovadoras, em parte vinculadas ao ideário modernista, os profissionais envolvidos buscavam, 

concomitantemente, responder à prerrogativa de capitalização das vultosas reservas arrecadadas 

pela previdência, a qual tornava imperativa a eficiência e a racionalidade econômica na aplicação 

dos recursos, aspecto particularmente evidente no caso do Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Industriários – IAPI –, estudado em detalhe por Nilce Aravecchia Botas (2011). As 

avaliações se revestiam, nesse contexto, de particular importância para a concretização das ações. 

Por estes documentos, as burocracias institucionais tomavam conhecimento das características 

dos meios locais em que operavam, bem como do valor de mercado dos imóveis colocados ao 

alcance dos associados e integrantes de seu patrimônio imobiliário, disperso pelas diferentes 

regiões do país, inclusive na capital potiguar.  

Natal, assim como outras cidades brasileiras, vivenciou importantes transformações ao longo 

dessas décadas, marcadas – em linhas gerais – pela aceleração do crescimento demográfico, 

expansão e adensamento da área urbana, ampliação deficitária e seletiva dos serviços urbanos, 

picos de agravamento da crise de moradia e posterior surgimento de favelas, estruturação de um 

                                                           
4 Ainda que pese o reconhecimento da ampla desigualdade em torno da qualidade arquitetônica e urbanística dos 
projetos e obras realizados por meio dessas instituições, é importante ter em vista as condições que permitiram a 
produção de experiências que – compreendidas dentro do horizonte de possibilidades daquele momento – podem 
ser tomadas como exemplares. Nesse sentido, Bonduki e Koury (2014) destacaram onze propostas, a saber, os 
Conjuntos Residenciais Realengo, Várzea do Carmo, Lagoinha, Passo d’Areia, Cidade Jardim dos Comerciários em 
Olaria, Japurá, Pedegulho Deodoro, Casa da Bancária e Paquetá. Auferem-lhes caráter icônico, sem desprezar – 
todavia – as limitações e contradições intrínsecas às suas realizações. 
5 Entre as publicações no tema, pode-se destacar, principalmente pelo enfoque da questão arquitetônica e 
urbanística, Nabil Bonduki (1998), José Lourenço Degani (2003), Cintia Pessolato (2007), Caliane Christie Oliveira 
de Almeida (2007, 2012), Paulo Bruna (2010), Flávia Brito Nascimento (2010), Saluá Poleto (2011), Botas (2011), 
Camila Ferrari (2011) e, mais recentemente, a coleção organizada por Bonduki e Koury (2014). 
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mercado fundiário-imobiliário mais relevante e da “indústria da construção civil”, com 

introdução de inovações na arquitetura, quadro que convergiu para o alastramento dos ditos 

“problemas urbanos” (FERREIRA, 1996; DANTAS, 2003a; ALMEIDA, 2007, 2009). 

Questiona-se então: como as avaliações e os investimentos das CAP e IAP retrataram e 

interferiram sobre as condições de moradia, a conformação urbana e arquitetônica natalense 

entre as décadas de 1940 e 1960? Que atributos e parâmetros foram especificados nos modelos 

de avaliação de imóveis utilizados por cada autarquia e quais os profissionais encarregados de 

realizar esses procedimentos? 

Essas questões foram elaboradas no contexto dos estudos em torno da temática da habitação 

urbana desenvolvidos desde 20056 pelo Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do 

Urbanismo – HCUrb –, no qual a autora da presente dissertação ingressou como aluna de 

Iniciação Científica em 2007. Inicialmente como voluntária e, em seguida, bolsista PIBIC, 

participou principalmente do Projeto “Os IAP e a produção de moradias urbanas para 

trabalhadores (1930-1960)”, desenvolvido entre 2008 e 2013. O mesmo tinha como ponto de 

partida a dissertação de Marta Farah (1983) e a tese de Nabil Bonduki (1998), no plano nacional, 

e estudos anteriores sobre Natal. Destes, ressalta-se, em especial, as contribuições de Caliane 

Christie Oliveira de Almeida (2005, 2007).7 

Essa trajetória levou à elaboração, em 2011, do Trabalho Final de Graduação da autora, 

“Modernismo à prestação: traços e linhas da arquitetura nas moradias financiadas pelos IAP em 

Natal”. Ao partir da problemática da apropriação do ideário do Movimento Moderno – em 

especial das vanguardas europeias do período Entre Guerras8 – na produção habitacional das 

instituições de previdência, por um lado, e o processo de “difusão” ou de “popularização” do 

repertório modernista na arquitetura residencial no Brasil9 e em Natal em particular, por outro, 

                                                           
6 O Grupo iniciou a linha de pesquisa sobre a moradia urbana pré-BNH com o Projeto “Habitação Urbana: 
produção e significados (1889-1964)”, desenvolvido entre 2005 e 2008. Ao abarcar um panorama mais amplo das 
ações estatais na moradia, esse estudo pôs em relevo a produção das CAP e IAP, tema aprofundado nos projetos de 
pesquisa posteriores. 
7 Almeida (2005, 2007) correlacionou os períodos de agravamento da crise habitacional, a problematização do tema 
pelas elites e administrações locais e as diferentes soluções formuladas e implementadas pelos agentes públicos, 
identificando quatro momentos da atuação Estatal na moradia na capital potiguar. Destes, destacou a atuação das 
CAP e IAP. Em sua tese, Almeida (2012) estendeu a análise da produção dessas instituições de previdência para 
outras seis capitais nordestinas, o que ensejou o questionamento de interpretações consagradas sobre as instituições 
no plano nacional, bem como confirmou especificidades locais. 
8 Nesse sentido, destacava-se a leitura do movimento moderno em arquitetura proposta por Anatole Kopp (1990), 
tomadas em paralelo com as contribuições de Adrián Gorelik (2005) acerca das vanguardas na América Latina, e o 
“caminho largo e aberto” para compreensão da modernidade de Marshall Berman (2008). 
9 A questão da “difusão” da arquitetura modernista era tomada a partir de autores como Fernando Lara (2009), o 
qual apontava para um processo de transculturação a partir do qual o modernismo se tornara, de certa forma, 
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buscou-se identificar e discutir as formas de tradução dessas novas ideias no âmbito das moradias 

disponibilizadas – direta ou indiretamente – aos beneficiários daquela política habitacional. As 

conclusões então apontavam para o papel dos engenheiros credenciados às CAP e IAP nesse 

quadro, enquanto signatários de projetos cujos traços inovadores – espaciais, formais e técnicos – 

delineavam modos diversificados de articulação entre tradição e modernidade, considerados 

importantes para entender a reprodução de elementos vinculados ao ideário modernista na 

arquitetura residencial. 

Como desdobramento desse trabalho, propôs-se no plano de mestrado apresentado ao 

PPGAU/UFRN em 2013, sob o título “Trajetórias profissionais e debates institucionais: a 

circulação do ideário moderno na atuação de engenheiros vinculados às CAP e IAP em 

Natal/RN (décadas de 1940-1960)”, aprofundar essa discussão por meio do estudo das trajetórias 

profissionais de três engenheiros: Moacyr Maia, Milton Dantas de Medeiros e Milson Dantas. No 

mesmo sentido, ia-se delineando, em paralelo, o novo Projeto de Pesquisa do HCUrb no tema, 

intitulado “Circulação de ideias: os IAP na introdução de inovações na arquitetura e no 

urbanismo em Natal (décadas de 1940 a 1960)”, ao qual se encontram vinculadas pesquisas 

individuais de Iniciação Científica, Doutorado e Pós-Doutorado. 

Nesse Projeto de Pesquisa maior, busca-se entender a participação dos atores, dos agentes e das 

condições socioculturais na circulação de ideias inovadoras no campo da arquitetura e do 

urbanismo, por meio de quatro eixos de análise: 1) “a instituição e a definição de inovações”; 2) 

“trajetórias profissionais e a apropriação/tradução das ideias”; 3) “Projetos e obras e a 

concretização dos princípios inovadores”; “os usuários e as redefinições de formas e uso da 

moradia”. O plano de mestrado mencionado se enquadrava inicialmente no segundo eixo. No 

entanto, à medida que novos dados foram coletados, vislumbrou-se a possibilidade de aprofundar 

o estudo das avaliações imobiliárias. 

Por trazerem uma série de informações sobre os imóveis alvos dos financiamentos, esses 

documentos vêm sendo utilizados como fontes privilegiadas de dados sobre a moradias 

disponibilizadas aos trabalhadores pelas CAP/IAP em Natal, pelos pesquisadores do HCUrb, 

grosso modo, desde 2007. No entanto, até esse momento da investigação, os laudos não haviam 

sido lidos de maneira mais abrangente e em conjunto, enquanto meios de comunicação que 

formalizavam um diálogo entre órgãos locais e escritórios centrais e permitiam a construção e a 

                                                                                                                                                                                     
vernacular. O tema era também alvo de investigações em Natal, desenvolvidas sob a coordenação da professora Edja 
Trigueiro, junto ao Laboratório de Morfologia e Usos da Arquitetura – MusA. 
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enunciação de discursos evidentemente fragmentados e orientados sobre a cidade e suas 

condições de moradia. Sob esse enfoque, proposto para a presente dissertação, eles passaram a 

ser percebidos como produto de uma prática, efetivada por um elenco de técnicos, sobremodo 

engenheiros, que estavam articulados a uma burocracia estatal profissionalizada emergente à 

época10, atuante num contexto institucional centralizador, marcado por fortes tensões políticas e 

debates que atravessavam, de forma dinâmica e propositiva, os campos da arquitetura e do 

urbanismo, bem como da engenharia, do serviço social, da administração, da economia, entre 

outros. 

Supõe-se que essa leitura permite uma aproximação às lógicas que, numa determinada escala, 

deram validade à forma como se concretizou a intervenção dos órgãos previdenciários em Natal 

à época. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é contribuir para o entendimento da forma de 

operacionalização das ações das Carteiras Prediais das CAP e IAP na legitimação de ponderações 

sobre o espaço urbano e as residências disponibilizadas aos trabalhadores na capital potiguar. 

Dessa maneira, busca-se ajudar na construção da historiografia de Natal e com as reflexões sobre 

as intervenções públicas no campo da moradia entre as décadas de 1930 e 1960. 

Para tanto, delineou-se como objetivos específicos levantar elementos para entender: 1) o papel 

da estruturação e operação das carteiras prediais dos órgãos de previdência na promoção de 

trocas de experiências e referenciais; 2) o contexto de instalação e operação das agências e 

delegacias locais na produção direta e indireta dos órgãos em diferentes momentos; 3) a inserção 

das visões construídas sobre os determinados bairros e suas edificações segundo as avaliações nos 

pressupostos relativos à concepção de “habitat moderno”. 

  

Dos caminhos... 

Para atender aos objetivos mais gerais do Projeto de Pesquisa do HCUrb, o Grupo realizou em 

maio de 2013 uma incursão exploratória a arquivos em Recife, em especial à Biblioteca do Centro 

                                                           
10 Diversos autores discutem o papel da formação de corpos técnicos especializados no âmbito do serviço público 
brasileiro dentro do processo de crescente burocratização do Estado Brasileiro, o qual tem como marco importante a 
criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1938. Sobre a emergência de “novas elites 
burocráticas” nesse período, cf. Angela de Castro Gomes (1994) e sobre os engenheiros em especial, José Luciano de 
Mattos Dias (1994). 
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de Tecnologia e Geociências e o Arquivo Geral da Universidade Federal de Pernambuco11, onde 

havia estudado a maioria dos profissionais identificados até aquele momento, e, em seguida, aos 

arquivos, em Natal, do Centro de Tecnologia da UFRN – instituição no qual parte deles havia 

lecionado – e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN, que guarda o Acervo 

Técnico dos profissionais12. No contexto do mesmo Projeto, iniciou-se em fevereiro de 2014 

uma série de entrevistas, estruturadas e semiestruturadas13, com engenheiros que atuaram entre as 

décadas de 1950, 1960 e 1970, parte dos quais tiveram contato ou estiveram efetivamente 

envolvidos nas ações das CAP e IAP – ou ainda com seus familiares –, além de moradores das 

casas com traços modernistas da época, financiadas ou não.  

A autora conduziu ou participou diretamente, no contexto desse projeto maior, de entrevistas 

com os engenheiros (1) Josemá de Azevedo, (2) José Henriques Bittencourt, (3) Liacir dos Santos 

Lucena, (4) Kleber de Carvalho Bezerra, (5) Ângelo da Costa Neto, (6) Antônio Emanuel Lago 

Alves; o arquiteto (7) João Maurício Miranda); os filhos dos engenheiros Milton Dantas de 

Medeiros e Fernando Cysneiros, respectivamente, (8) Newton Dantas de Medeiros e (9) 

Fernando Cysneiros Filho, ambos igualmente formados em engenharia; com a esposa do Eng.º 

Moacyr Maia, (10) D. Violeta Maia. Cabe registrar ainda a conversa informal com o Eng.º Milson 

Dantas, então com 91 anos, que faleceu antes da entrevista oficial, e as reuniões, também 

informais, com o professor Edgard Dantas. O professor Dinarte Aéda da Silva teve um 

importante papel, ao viabilizar grande parte das entrevistas e/ou indicar os nomes dos 

profissionais a serem entrevistados. 

O contato com essas fontes orais e escritas ajudou na contextualização do problema pesquisado, 

sobretudo no que concernia à formação e à prática profissional da engenharia em Natal à época. 

Todavia, a carência de registros sobre a atuação dos personagens identificados como projetistas14 

e a impossibilidade de confirmar a autoria dos projetos inicialmente atribuídos a Moacyr Maia, 

                                                           
11 Na ocasião foram feitos levantamentos de relatórios anuais da antiga Escola de Engenharia de Pernambuco (1947, 
1950-1957) e Relatórios do Concurso de Habilitação da mesma Escola (1949-1952, 1954-1957), além de publicações 
especializadas, sobretudo revistas, disponíveis aos alunos à época, em especial, o Boletim Técnico da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas de Pernambuco (1939-1946; 1951; 1952; 1958). 
12 Há de se destacar que as cópias dos projetos, antes anexadas às pastas, não constam mais no arquivo. O acervo 
técnico de grande parte dos profissionais já falecidos também não foi encontrado. Esses fatos apontam para a 
necessidade de maior conscientização acerca do valor e necessidade de preservação desses documentos.  
13 Os roteiros-base utilizados para as entrevistas com os profissionais de engenharia e familiares encontram-se no 
Anexo 03. O mesmo era adaptado conforme as especificidades do entrevistado. 
14 Dentre os entrevistados, Milson Dantas foi o único engenheiro que confirmou sua atuação como projetista, no 
início da carreira. Devido a seu interesse na área, cursou “Arquitetura”, “Construção civil” e “Higiene e traçado das 
cidades”, disciplinas optativas oferecidas pela Escola de Engenharia de Pernambuco. Das obras de sua autoria, só foi 
possível identificar, todavia, a própria residência do engenheiro, situada no bairro do Tirol em Natal. 
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Milton Dantas de Medeiros e Milson Dantas, bem como a carência de outros documentos 

capazes de fornecer indícios sobre suas acepções acerca da cidade e da moradia evidenciaram a 

necessidade de redefinição do objeto de pesquisa. 

O maior entendimento sobre o papel dos engenheiros no âmbito das instituições previdenciárias 

natalenses contribuiu para delinear um novo caminho, enfim trilhado. Para isto, foi especialmente 

importante o depoimento do Dr. Kleber de Carvalho Bezerra, que realizara avaliações para o 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE – a partir da década de 

1960. Os laudos de avaliação se mostraram então como as fontes mais profícuas para 

aproximação às ideias que os profissionais vinculados às Carteiras Prediais das CAP/IAP em 

Natal haviam articulado em torno do problema da habitação urbana. Além disso, evidenciavam 

outra perspectiva para se pensar o papel dessas organizações enquanto agentes na circulação de 

conceitos e valores, atinentes aos campos da arquitetura e do urbanismo, a partir de sua dinâmica 

mais operacional, mais rotineira. 

Tais documentos eram, em regra, peça integrante dos processos prediais das instituições de 

previdência, que se encontram arquivados no Arquivo do Patrimônio Imobiliário do Instituto 

Nacional do Seguro Social – Gerência Executiva do RN15 (INSS/RN). O levantamento 

sistemático de dados nos processos com base na ficha elaborada pelo Grupo (Anexo 01), a partir 

de 2005, subsidiou a criação do Banco de Dados Empreendimentos HCUrb, doravante referido 

como BDEmp. Este é interligado ao Acervo Digital do HCUrb, composto pelo material gráfico 

anexado aos processos (fotografias, projetos e outros documentos). Continuamente corrigido, 

atualizado e complementado em função de pesquisas individuais e coletivas, sua construção 

contou com a colaboração de diversos pesquisadores nos últimos 10 anos. Atualmente, o Banco 

inclui 584 registros acerca de operações imobiliárias documentadas nos processos arquivados. A 

seção intitulada “Caracterização dos imóveis” compreende a maior parte dos campos da ficha de 

levantamento e consiste, ela mesma, numa adaptação da estrutura do mais completo modelo de 

laudo16, compilando, portanto, um conjunto de informações provenientes das avaliações, 

conforme mencionado. 

                                                           
15 Os processos encontram-se organizados e catalogados pelo nome do beneficiário, em ordem alfabética. Ocupam 
615 pastas, armazenadas em 69 caixas, dispostas em armários numerados. A situação do arquivo é privilegiada em 
termos de conservação se comparado ao de outras cidades do Nordeste, a julgar pelos registros de Caliane Almeida 
(2012). Situado no Setor de Logística, aberto para atendimento ao público, os processos tem documentos e 
informações necessários para resolver pendências e imbróglios imobiliários em geral, mantendo-se em uso contínuo. 
16 Para elaboração da ficha de levantamento foi utilizado o modelo do laudo de avaliação do IPASE, o mais 
completo dentre os encontrados no arquivo do INSS-RN, reproduzido no Anexo 03. 
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Frente ao objetivo da dissertação, procedeu-se à complementação desses dados no sentido de 

registrar os principais tipos de formulário-padrão de avaliação imobiliária utilizados por cada 

autarquia, recuperar observações mais gerais dos avaliadores em campos abertos dos laudos, além 

das classificações e das opiniões sobre fachadas e espaço interno, originalmente não 

contempladas na ficha de pesquisa17. Ao retornar ao Arquivo do INSS-RN, no entanto, outros 

documentos direta ou indiretamente relacionados às avaliações nos processos chamaram atenção, 

a saber, os pareceres técnicos emitidos a partir dos Escritórios Centrais e as solicitações de 

majoração de empréstimos para obras posteriores, assinadas pelos moradores. Vislumbrou-se aí a 

possibilidade de construir pontes entre o olhar dos avaliadores e dos pareceristas das instâncias 

técnicas centrais, considerando suas funções específicas e posição na hierarquia institucional, ou 

ainda, tangencialmente, com os anseios e necessidades dos beneficiários. 

A fim de contextualizar as ações de financiamento, promoção e avaliação, recorreu-se tanto à 

revisão bibliográfica, como ao uso de jornais, enquanto fonte primária auxiliar. Vale destacar que 

esse tipo de documento já vem sendo utilizado tradicionalmente pelo Grupo de Pesquisa18, que 

possui um Banco de Dados com notícias referentes a questões urbanas, utilizado nesse trabalho. 

Consultou-se ainda diretamente exemplares digitalizados dos jornais A Ordem (1935-1952) e 

Tribuna do Norte (1950-1964)19, tendo em vista a necessidade de levantar mais dados sobre a 

implantação, estruturação e operação das instituições de previdência e suas Carteiras Prediais na 

capital potiguar20. Essa etapa da pesquisa permitiu cotejar as informações registradas no Banco de 

Dados com as veiculadas pelos periódicos, o que ensejou a reavaliação da representatividade, em 

termos quantitativos, dos processos arquivados no INSS-RN no que diz respeito à produção das 

                                                           
17 O recorte de processos consultados, entre julho e setembro de 2014, com esse interesse, foi definido por critérios 
como: 1) existência de imagens armazenadas, 2) características particulares do imóvel – como o uso da taipa –, 
presença de traços considerados inovadores ou mais tradicionais; 3) observações já registradas no Banco de Dados, a 
exemplo de concessão de empréstimos para reformas. 
18 George Alexandre Ferreira Dantas (2003, 2009), Giovana Paiva de Oliveira (2008), por exemplo, utilizam os 
periódicos como fonte principal e discutem o uso desses documentos na perspectiva da história cultural urbana. 
19 Como expressão dos interesses dos grupos católicos, o Jornal A Ordem mostrou-se particularmente interessante 
na forma como abordava notícias relativas às instituições de previdência e suas realizações, devido à aproximação 
entre Igreja e Estado na formulação e implementação de políticas sociais à época, sobretudo no que concernia ao 
projeto de formação e moralização do “novo homem” trabalhador (GOMES, 1988). A Tribuna do Norte, por sua 
vez, era dirigida por Aluízio Alves, personagem que teve participação direta nos debates sobre a política 
previdenciária brasileira. Eleito deputado federal pela União Democrática Nacional (UDN) à Constituinte de 1946, 
cujo perfil era mais liberal, apresentou o primeiro projeto de Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), em 1947 
(HOCHMAN, 1987). O jornal evidenciava com maior frequência disputas políticas envolvendo a atuação dos órgãos 
previdenciários. 
20 Deu-se ênfase aos anos 1935, 1937, 1941, 1942, 1946, 1947, 1951, 1953, 1955 e 1958, considerados anos-chave 
devido ao início da atuação dos órgãos, momentos de inauguração, licitação ou entrega de obras, ou intensificação 
dos financiamentos. O material foi disponibilizado pelo Setor de Coleções Especiais da Biblioteca Central Zila 
Mamede e integrado ao acervo digital do HCUrb. 
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CAP e IAP no RN. Realizou-se também o registro fotográfico do estado atual de parte dos 

empreendimentos, a fim de complementar o acervo de imagens já existente no HCUrb21. 

Para interpretação dos dados, foram essenciais as contribuições de autores que se detiveram 

sobre a produção de habitação social pelas CAP e IAP no país, desde Marta Farah (1983), Nabil 

Bonduki (1998, 2014), Paulo Bruna (2010), Nilce Botas (2011), Caliane Almeida (2012), entre 

outros, bem como aqueles que buscaram sintetizar questões essenciais acerca da construção do 

“habitat moderno no Brasil”, dentre os quais se destacou, especialmente, Telma de Barros Correia 

(2004). Entre os autores que ajudaram a entender o quadro local no período estudado, 

sobressaem Ana Caroline Dantas (2003a), Angela Lúcia Ferreira (1996), Maria do Livramento 

Clementino (1995) e Giovana Oliveira (2008). 

A dissertação aqui apresentada se estrutura em cinco capítulos. O primeiro versa sobre a 

intervenção das instituições de previdência no campo da moradia urbana no país à luz da 

bibliografia, a partir da qual se buscou situar o papel das avaliações imobiliárias e destacar a 

configuração dos formulários-padrão. O segundo capítulo constitui uma aproximação ao 

contexto local da intervenção e às condições de operação das carteiras prediais em Natal. No 

terceiro, apresenta-se um panorama da produção imobiliária dos órgãos n cidade, a partir de três 

momentos. Os dois últimos capítulos tratam das leituras da cidade e da habitação a partir dos 

laudos, compreendendo as visões construídas sobre quatro bairros – sintetizadas no quarto 

capítulo –; e as características das edificações cuja construção ou aquisição foi financiada, no 

quinto capítulo. Neste último, esboçou-se ainda um perfil dos engenheiros avaliadores atuantes 

nas CAP e IAP locais, como contribuição ao desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

                                                           
21 Mais especificamente, registrou-se as casas aparentemente mais preservadas das duas vilas do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE –, e da Vila Henrique Éboli, promovida pela Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Serviços Públicos do Estado – CAPESPRN. 
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1. INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA E MORADIA URBANA 
 

O primeiro Governo Vargas (1930-1945) foi responsável por uma ampla reforma político-

administrativa que centralizou fortemente o poder decisório e financeiro do país para pôr em 

curso um projeto modernizador de caráter nacional-desenvolvimentista. Baseado no binômio 

urbanização-industrialização – via substituição de importações –, este se fundava na crítica ao 

modelo liberal agroexportador da Primeira República e à hegemonia das oligarquias estaduais 

(IANNI, 2009). As instituições de previdência desempenhariam papel crucial nesse projeto, em 

diversos aspectos. 

Mais diretamente, elas integravam a estruturação de um sistema público de proteção social, de sua 

base institucional-legal, diante do reconhecimento da “questão social” e seu enfrentamento como 

papel essencial do Estado. Este instituiria uma ideologia política fundada essencialmente sobre a 

valorização do trabalho e do homem (capital humano) enquanto meio de superação da pobreza e 

construção da riqueza nacional, conforme aponta Ângela de Castro Gomes (1982). Se esse 

quadro servia ao objetivo de conciliar o conflito entre capital e trabalho, favorecendo o processo 

de acumulação capitalista, também constituía, conforme ressalta a autora, uma resposta a 

demandas de movimentos populares, ressignificadas dentro de uma nova coalizão de forças que 

legitimava o sistema político então estruturado sobre bases corporativistas, sob forte repressão 

aos setores de esquerda.22  

Identificados pela Carteira Nacional do Trabalho, organizados por categorias, em sindicatos 

regulados pelo Estado, e amparados pela nova legislação trabalhista, parte dos trabalhadores 

urbanos tiveram, nesse contexto, seus direitos sociais expandidos, no âmbito do que Wanderley 

Guilherme dos Santos (1987, p. 75-76) chamou de “cidadania regulada”. Fundada não sobre um 

código de valores políticos, mas sobre um sistema de estratificação ocupacional definido por 

normas legais, tal ordem gerava, conforme destaca Adalberto Cardoso (2010) não tanto as 

condições, mas, sobretudo, a expectativa ou a promessa de inclusão das massas empobrecidas na 

                                                           
22 Aqui se tangencia um arco de amplas discussões em torno da questão da “outorga” dos direitos sociais no Brasil, 
que perpassa temas como a emergência do trabalhismo, a produção de ideologias “dominadas” e “dominantes”. 
Busca-se dar atenção aos mecanismos de “construção do consentimento” e à experiência dos trabalhadores, seu 
papel na afirmação de uma hegemonia, remetendo às interpretações de autores como Ângela de Castro Gomes 
(1988), Ângela Maria Carneiro Araújo (1994), Adalberto de Paula Paranhos (1996), José Roberto Franco Reis (2002), 
entre outros. 
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sociedade de consumo23 e no próprio Estado. As mudanças no campo previdenciário se 

enquadravam nessa lógica. 

As práticas de seguro social tinham como antecedentes tanto organizações de cunho religioso e 

dos próprios trabalhadores: as mútuas e montepios e as caixas de pensão, respectivamente. No 

entanto, há de se recordar, como Almeida (2012), que certa institucionalização da previdência já 

ocorria ao menos desde fins do século XIX, quando foi criada a Caixa de Pensões da Imprensa 

Nacional – CPIN –, no âmbito do Ministério da Fazenda. A partir de 1923, a “Lei Eloy Chaves” 

(Decreto n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923) impulsionou o alagamento desse processo, ao 

determinar a criação de Caixas vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio – 

MAIC – por todas as empresas ferroviárias do país, o que gradativamente se estendeu a outros 

setores e categorias. 24 

O regime instaurado com a “Revolução de 1930”, ao viabilizar a criação dos IAP e subordinar as 

CAP ao recém-criado Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio – MTIC – tanto deu 

continuidade como aprofundou esse movimento, mas não de forma linear. Pode-se dizer, 

todavia, que conferiu novo sentido e potencial de atuação aos órgãos executores da Previdência 

Social, ainda que a estrutura e objetivos fossem, em muitos aspectos, semelhantes25. Segundo 

Amélia Cohn (1981), o conteúdo inovador encontrava-se, em princípio, sobre duas ordens de 

razões: administrativa e de delimitação dos associados atendidos. 

Ao contrário das primeiras caixas, em geral de abrangência territorial, os IAP eram nacionais; a 

vinculação dos trabalhadores, antes via empresa, dava-se por categoria e tornava-se compulsória, 

o que já ocorria nas Caixas em 1930, segundo Almeida (2012). No mesmo período, estabeleceu-

se oficialmente o modelo tripartite, com a inclusão definitiva do Estado como contribuinte das 

                                                           
23 Sobre esse aspecto Cardoso (2010, p. 789) acrescenta que a cidadania regulada, “passa a denotar (...) uma ordem 
porosa e fluida, cujas portas de entrada se abriam e se fechavam várias vezes ao longo das trajetórias de vida dos que 
a ela se candidatavam”. Argumenta que essa posição estava idealmente acessível – ou menos inacessível que a via 
revolucionária “de baixo” –, convertendo-se em aspiração legítima, regida pela lógica do direito e não do privilégio. 
O sucesso dependia do enquadramento dos “aspirantes” ao modelo do homem padrão, disciplinado – formatado 
pelas tortuosas trilhas dos trâmites burocráticos – e em competição. Embora limitasse o horizonte de expectativas e a 
vida cotidiana às “fronteiras mesquinhas da sociabilidade capitalista”, “aquelas fronteiras deram significado real à vida 
da maioria”, assim como razões para lutar pela efetividade daqueles direitos, legitimando, por fim, uma desigualdade 
estrutural (CARDOSO, 2010, p. 807). 
24 Para maiores detalhes acerca dessa lei, cf. < http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1923/4682.htm>. 
25 Diversos estudos mostram que reformas ou mudanças nas políticas previdenciárias são processos de path 
dependence, isto é, estão fortemente ligadas às trajetórias das instituições preexistentes, aos chamados “legados de 
políticas” (MELO, 2004b). Ao refletir sobre a montagem do sistema previdenciário varguista, Hochman e Fonseca 
(1999, p. 79) destacam que, entre 1930 e 1936, ainda “estava em jogo o formato do sistema previdenciário, com 
muitas propostas em debate e disputa”. Entre elas, estava a criação de caixas organizadas por estado e controladas 
por um instituto central, descartada em favor do modelo corporativista. 
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CAP e IAP, junto aos empregadores e trabalhadores. Por fim, ampliou-se a capacidade de 

interferência do Conselho Nacional do Trabalho – órgão criado em 1923, inicialmente vinculado 

ao MAIC. Além da função de fiscalizador e regulamentador, tornou-se também deliberativo, no 

âmbito do MTIC (ALMEIDA, 2012). 

Dentro da nova proposta, foi criado inicialmente o Instituto dos Marítimos – IAPM – em 1933, 

e, em seguida, o dos bancários e comerciários – IAPB e IAPC –, em 1934, e o dos industriários – 

IAPI –, em 1936. Em 1938, caixas nacionais criadas em 1934 passaram a constituir o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões da Estiva – IAPE – e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Empregados em Transportes e Cargas – IAPETC, que se fundiram em 1945. Em 1940, o 

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Civis da União foi reformulado e recebeu a 

denominação de Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE26. 

Além de atribuições no ramo previdenciário e de assistência médica e social – cujo formato, 

características e limites foram debatidos e redefinidos ao longo das décadas de 1930-60, diferindo 

de uma autarquia a outra –, esses órgãos incorporariam, cada vez mais, a responsabilidade pela 

provisão da moradia aos seus segurados. Trazida ao centro dos debates técnicos e políticos da 

época, em meio ao processo de rápido crescimento urbano e agravamento da crise habitacional, a 

questão passaria, no primeiro Governo Vargas, a ser efetivamente reconhecida como 

responsabilidade do Estado (FARAH, 1983; BONDUKI, 1998). A habitação emergia, nesse 

contexto, como elemento essencial à formação político-ideológica do “novo homem trabalhador 

brasileiro” que o regime procurava forjar. 27 

É importante também assinalar que a preocupação pelo poder público no Brasil com as formas 

de habitar dos grupos populares, assim como as iniciativas para regular ou incentivar a produção 

de “lares convenientes” e “salubres”, em diferentes instâncias, remontam ao menos a fins do 

século XIX e se intensificaram nas primeiras décadas do século XX. Destacam-se, nesse sentido, 

os incentivos a empresas fabris – mantenedoras das vilas e núcleos operários modelares –, 

construtores, cooperativas e/ou sociedades mutuarias. A construção direta, ainda que numa 

escala restrita, também foi efetivada na chamada “Primeira República”, intensificando-se a partir 

                                                           
26 A criação desses grandes Institutos não significou a completa extinção das caixas, registrando-se ainda a criação de 
novas CAP pelo país. Além disso, havia, em paralelo, os Institutos de Previdência estaduais, parte dos quais 
permanecem ativos (ALMEIDA, 2012). O reconhecimento desse cenário plural, com vários modelos vigentes e 
concomitantes, reforça, no entanto, a relevância do esforço de unificação representado pelos grandes IAP. 
27 Esse tema foi abordado, entre outros autores, por Gomes (1982, 1988). 
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da década de 192028. A principal forma de intervenção correspondeu, entretanto, à legislação 

restritiva e ações repressoras pautadas no ideário higienista, voltadas, sobretudo, para as moradias 

coletivas populares: os estigmatizados “cortiços”, “cabeças de porco” ou “casas de cômodos” 

nos centros urbanos29. A produção ficava principalmente a cargo da iniciativa privada e em 

especial dos chamados “rentistas” (FARAH, 1983). 

A partir das interpretações de Bonduki (2014, p. 41), pode-se afirmar que o I Governo Vargas 

atuou na questão habitacional em três frentes, que seguiam uma tendência internacional de 

controle do mercado de locação e produção ou financiamento estatal da habitação30: 1) 

regulamentou a aquisição parcelada de lotes, em 1938, favorecendo a construção (e a 

autoconstrução) da casa própria em loteamentos privados geralmente periféricos, não raro 

informais e carentes de infraestrutura; 2) tornou mais rígidas as chamadas “Leis do Inquilinato” – 

iniciadas nos anos 1920 –, com a determinação do congelamento dos aluguéis em 1942, o que 

desestimulou parte da produção para aluguel; 3) alargou o papel do Estado na provisão 

habitacional para os trabalhadores urbanos formalmente inseridos no mercado. 

Mais especificamente, ao estruturar e ampliar as possibilidades de investimento dos fundos 

previdenciários das CAP/IAP na produção direta de moradias “em série”, no financiamento 

individual para construção, aquisição ou reforma de unidades pelos associados – mas não só por 

esses –, Vargas faria dessas instituições agentes promotores de uma primeira ação vultosa e 

sistematizada do Governo Federal no campo da habitação social no Brasil. Como passo decisivo 

nesse sentido, assinala-se a criação e regulamentação das Carteiras Prediais em 1937, quando se 

instaurava o autoritário Estado Novo (FARAH, 1983).  

O investimento das reservas dos institutos não ficaria restrito à construção de casas econômicas 

para os trabalhadores, mas abrangia vários setores (COHN, 1981). Isso é particularmente 

relevante, já que converteu tais autarquias em destacados – e controversos – financiadores da 

modernização nacional, consideradas por Vargas a “solução mágica” (BONDUKI, 1998). 

                                                           
28 Nesse sentido, a literatura destaca iniciativas como a construção do Bairro Marechal Hermes, em 1912, pelo 
Governo Federal, e a atuação da Fundação da Casa Operária, criada pelo Governo do Estado de Pernambuco. 
Almeida (2012, p. 65) aponta, no entanto, que a Caixa de Pensões da Imprensa Nacional – CPIN – já previu, em 
1917, a concessão de empréstimos para aquisição de moradias pelos associados, bem como para construção direta de 
casas individuais ou em grupos. Segundo a mesma autora, a partir de 1920, o poder executivo foi autorizado a 
construir moradias operárias. 
29 Para uma leitura sobre as representações da habitação coletiva no Rio de Janeiro entre os séculos XIX e XX, cf. 
Lilian Vaz Fessler (2002). 
30 Uma visão mais abrangente das mudanças relativas ao papel do Estado na provisão habitacional no mundo 
capitalista ocidental, após a crise de 1929, pode ser apreendida a partir de Horacio Capel (2013). Para o caso latino 
americano em especial cf. Carlos Sambricio (2012). 
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Indústrias e as obras de infraestrutura que lhes serviam de suporte; empreendimentos imobiliários 

“suntuários” que transformaram a paisagem das maiores cidades – inclusive os “arranha-céus” –; 

equipamentos educacionais, de lazer e, principalmente, de saúde31 – parte deles integrados aos 

novos núcleos de moradias –, até a construção de ícones da arquitetura moderna brasileira, como 

as sedes do Ministério de Educação e da Previdência, além das áreas residenciais da nova capital 

federal, Brasília, contaram com o aporte financeiro – e técnico – da “Previdência Social” 

(FARAH, 1983; BONDUKI, 1998, 2014; ALMEIDA, 2012). 

Parcela importante desses investimentos não tinha o caráter social inicialmente preconizado, mas 

era justificada no âmbito do regime de capitalização adotado para gestão dos fundos. Essa opção 

instauraria, conforme Farah (1983), uma permanente dualidade na orientação da aplicação das 

reservas dessas instituições, que buscavam, concomitantemente, gerar lucros capazes de garantir a 

remuneração de capital necessário à efetivação da previdência – tida como sua principal 

atribuição – e financiar empreendimentos de caráter social, que demandariam menores taxas de 

juros. A disputa pelo direcionamento e controle desses recursos polarizava interesses de grupos 

distintos, em especial os setores industriais, de construção civil, os trabalhadores e a própria 

burocracia institucional. Essa condição estabeleceria, no entanto, a pauta desafiadora a ser 

enfrentada pelas seções técnicas daqueles órgãos, que se empenhariam em formular projetos 

inovadores, em que a racionalidade, produtividade, padronização e economia se imporiam como 

conceitos ou diretrizes essenciais (BOTAS, 2011; BONDUKI, 2014). 

As ações ditas “atuariais”32 não impediram, contudo, a crescente descapitalização ao longo dos 

anos 1940 e 1950, para o que concorreu, até certo ponto, o baixo retorno das operações sociais – 

aspecto agravado pelo congelamento dos aluguéis e pela deficiência dos reajustes das prestações, 

o que as converteu em programas consideravelmente subsidiados (BONDUKI, 1998). Vale 

salientar, no entanto, a persistente inadimplência do Governo, em especial da União, que 

recebera significativos investimentos, voltados essencialmente à criação de condições para a 

industrialização (FARAH, 1983; BONDUKI, 2014; ALMEIDA, 2012). 

Se esse processo marca, como afirma Bonduki (1998, 2012), as origens da habitação social no 

país, o mesmo autor não considera que se tenha conseguido constituir uma política nacional 

                                                           
31 O Hospital do IPASE, no Rio de Janeiro, chegou a ser o mais importante do país, e os diversos institutos – 
sobretudo o IAPETC – investiram na construção de uma rede de equipamentos de saúde presente em vários 
estados, ainda que insuficiente ou deficitária frente às demandas. 
32 O termo é empregado para referir-se às ações com o objetivo primordial de garantir a saúde financeira do sistema 
do seguro social operado pelas instituições previdenciárias, que dentro do modelo de capitalização significava o 
investimento mais rentável do patrimônio. 
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consistente para o campo à época. A crítica especializada apontava, já nos anos 1940, mas, 

sobretudo, a partir de 1950, seus efeitos negativos no reforço à desenfreada especulação 

imobiliária e à contínua atração de população rural aos grandes centros – onde se concentravam 

os investimentos –, contribuindo para o padrão de urbanização excludente. Dentre os diversos 

esforços para delinear uma estratégia global de enfrentamento da questão, destaca-se a 

formulação, ainda em fins do I Governo Vargas, do projeto da Fundação da Casa Popular, 

primeiro órgão federal pensado para tratar exclusivamente do tema. Criada em 1946, mas sem o 

apoio dos diversos setores da sociedade ou vontade política do Governo Dutra (1946-1950), já 

nasceu enfraquecida33. Outro esforço no sentido da universalização dos benefícios sociais se deu 

no segundo Governo Vargas (1951-1954), por meio da Comissão do Bem Estar Social, que 

previu a criação de Banco Hipotecário de Investimento e Financiamento da Habitação Popular, 

impedido pela inépcia governamental e crise política (BONDUKI, 2014). Esse intento só viria a 

concretizar-se com a criação do BNH pelo Regime Militar, em 1964, o qual se apropriaria 

seletivamente das diretrizes progressistas veiculadas no Seminário da Reforma Urbana, 

promovido em conjunto pelo Instituto de Arquitetos Brasileiros – IAB – e IPASE, em 1963, 

num momento de agudas tensões políticas e sociais (BONDUKI; KOURY, 2010).  

Assim, a produção fragmentária34, dualista, corporativa, fortemente sujeita aos jogos de interesse 

e poder dos diferentes grupos envolvidos, marcados por práticas clientelistas intensificadas nos 

anos 1950, mostrou-se incapaz, enfim, de dar uma resposta eficaz ao problema da moradia. 

Somada ao desestímulo à produção privada para aluguel e à omissão dos poderes públicos diante 

dos loteamentos periféricos e favelas autoconstruídas em crescimento, a intervenção serviu 

primordialmente para reduzir os custos de reprodução da força de trabalho, contribuindo para as 

altas taxas de acumulação de capital e com o processo de industrialização em curso (BONDUKI, 

2014, p. 41). Apesar disso, uma série de condições para enfrentar a questão foi reunida, em 

especial no tocante à concepção de diretrizes projetuais e técnicas. Para Bonduki (2014), este foi 

                                                           
33 Para aprofundar o tema ver Melo (1990) e Bonduki (1998; 2014). 
34 A crítica ao modelo fragmentário de previdência das CAP/IAP foi patente no seio do próprio Estado – durante 
todo o período em estudo (1930-60) – sendo guiada por uma elite técnica burocrática com certa autonomia, 
participante do debate internacional, que discutia as tensões e deslocamentos entre o conceito abrangente de 
“seguridade social” difundido por organizações e eventos mundiais, os modelos adotados por cada país e o praticado 
no Brasil. Nesse sentido, propostas de unificação dos numerosos órgãos previdenciários surgiram ainda em 1931, 
com o “Plano Coutinho”, e foram recorrentemente frustradas (HOCHMAN, 1987).  
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o principal legado desse período na trajetória da construção de políticas públicas de habitação 

social no Brasil.35 

A partir da chamada “Era Vargas”, a habitação entrou de fato no quadro das responsabilidades 

do Estado. Tecnicamente, foi tratada como um problema não só sanitário e de saúde (ou “de 

polícia”), mas, sobretudo social e urbanístico, incorporando termos do debate internacional 

especializado na área, conforme vem demonstrando diversos trabalhos nos últimos doze anos, 

como Bonduki (1998, 2014), Almeida (2012, 2009), Bruna (2010), Poleto (2011), Botas (2011), 

Degani (2003), Pessolato (2007), Ferrari (2011), Bonduki e Koury (2014), entre outros. Essas 

mudanças ocorreram ainda num momento significativo no âmbito do processo de 

institucionalização do urbanismo e do planejamento urbano no país, bem como de constituição 

dos campos profissionais envolvidos na produção da cidade, de rápida urbanização e 

metropolização.36 

Para subsidiar todas as ações no campo da previdência, saúde e habitação, a implantação de uma 

ampla estrutura organizacional capaz de atuar nas diversas regiões, foi essencial. Mecanismos e 

instrumentos legais para execução, normatização e fiscalização das operações, e corpos técnicos e 

administrativos foram então criados, num período em que se propunha “edificar uma arquitetura 

de Estado nacional moderno, que ampliava suas funções de intervencionismo econômico social, 

ao mesmo tempo em que montava uma burocracia tecnicamente qualificada e impessoal, 

segundo moldes weberianos” (GOMES, 2005, p. 107), do que o Departamento Administrativo 

do Serviço Público – DASP – se tornaria um ícone.  

A partir dessas considerações, os itens seguintes abordam, inicialmente, o papel da organização e 

regulamentação das ações pela instituição; em seguida, a forma como esses órgãos articularam um 

conjunto de profissionais para conduzir e viabilizar as realizações; depois serão enfocadas as 

obras, ou melhor, as diretrizes arquitetônicas urbanísticas formuladas e seguidas, diante das 

condições e possibilidades concretas. A partir desses elementos, traça-se uma leitura das formas 

de intercâmbio de ideias proporcionadas via instituição, destacando, como parte desse contexto 

maior, a especificidade dos formulários de avaliação imobiliária. Esse quadro serve de subsídio 

para a interpretação do caso de Natal, tanto no que concerne à promoção e ao financiamento, 
                                                           
35 Este legado se concretizou num conjunto de obras de reconhecida qualidade arquitetônica e urbanística, cujo valor 
patrimonial é objeto de uma série de discussões e já ensejou políticas de salvaguarda. Para uma discussão mais ampla 
do tema, cf. Flávia Brito Nascimento (2010). 
36 Um conjunto significativo de discussões recentes sobre o urbanismo na “Era Vargas”, tomada a partir do período 
de 1930 e 1945, encontra-se em Vera Rezende (2012), no qual destaca-se emergência do municipalismo nesse 
período e a formação de departamentos, planos, e serviços de assessoria técnica na Administração Municipal. 
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como à avaliação dos imóveis na cidade, tema central do trabalho, na qual se cruzam questões 

relativas à instituição, às obras e aos profissionais.  

 

1.1 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES NO 

SETOR IMOBILIÁRIO 

 

A estrutura organizacional de cada autarquia previdenciária vinculada ao MTIC era composta 

pelos Escritórios Centrais, localizados no Rio de Janeiro, e uma rede de Agências e Delegacias 

Regionais e/ou Estaduais. Esses “Órgãos Locais” – OL –, como eram referidos nos processos, 

foram sendo criados a partir dos anos 1930, principalmente nas capitais, mas também em cidades 

interioranas com maior contingente de segurados, num processo de desconcentração que era a 

outra face da centralização. Embora submetidos aos Escritórios Centrais, as unidades locais 

gradativamente adquiriram maior autonomia na operacionalização das ações, inclusive no campo 

imobiliário (ALMEIDA, 2012). 

Nos Escritórios Centrais localizava-se a Presidência e os Conselhos Administrativo, Fiscal e/ou 

Consultivo, também denominados comissões, juntas ou colegiados, que incluíam representantes 

dos empregadores e dos empregados, como já ocorria nas Caixas. Estes eram, todavia, 

secretariados por um funcionário do instituto (COHN, 1981). Oficialmente, os cargos de 

presidente dos IAP e os integrantes de seus conselhos eram indicados pelo Presidente da 

República e os delegados regionais, nomeados pelos respectivos dirigentes de cada autarquia. A 

arena de confronto social era então trazida, no plano da política previdenciária, ao seio e à tutela 

estatal, contribuindo para a construção da supremacia do Governo Federal e para o processo que 

Edson Nunes (1997, p. 55) denominou de “nacionalização’ dos recursos para o clientelismo”. 

Internamente, além de tesouraria, contabilidade e procuradoria jurídica havia, de forma geral, os 

vários departamentos, responsáveis por setores como arrecadação e concessão de aposentadoria e 

pensões, assistência social e à saúde, bem como aplicação dos fundos previdenciários e/ou gestão 

patrimonial, os quais eram definidos por cada órgão, que sofreram reestruturações. As Carteiras 

Prediais, Divisões ou Serviços de Engenharia dos Escritórios Centrais dos institutos funcionaram 

em princípio ou mais frequentemente nos setores de aplicação de capital. Gradativamente, os 

chamados “Órgãos Locais” – OL – foram abrindo suas Carteiras Prediais, organizando seções de 



30 

 

engenharia, o que lhes instrumentalizava para maior participação no planejamento e execução das 

operações imobiliárias.  

O Conselho Nacional do Trabalho – CNT – era o órgão ministerial incumbido da gestão das 

ações no campo da previdência social, no âmbito do MTIC. O Conselho abrigava uma Secretaria 

de Engenharia, responsável pelo direcionamento da intervenção no setor de moradia. As 

atribuições do CNT, conforme definidas pelo Decreto 24.784, de 1934, iam desde a organização 

das bases para concursos de projetos, avaliação e seleção das soluções apresentadas, informação 

das propostas de construção e fiscalização das obras, até, quando necessário, elaboração de 

projetos, especificações, orçamentos e outros trabalhos técnicos (ALMEIDA, 2012).  

A partir de 1934, sua atuação passou a ser organizada por zonas ou regiões. Desse modo, o órgão 

dispunha de inspetores de previdência regionais, responsáveis por fiscalizar os procedimentos 

técnico-administrativos, inclusive no que concerne às operações imobiliárias, nos estados e 

municípios (ALMEIDA, 2012, p. 78). Com o fim do Estado Novo, a organização do MTIC foi 

reformulada, o que levou à criação do Departamento Nacional de Previdência Social – DNPS –, 

como nova instância encarregada da “orientação geral” e “fiscalização” das ações das CAP e IAP. 

Bonduki (2014) argumenta, todavia, que com a estruturação das Carteiras Prediais, em especial 

dos grandes institutos, a partir dos anos 1940, o poder do CNT/DNPS em coordenar e 

direcionar as ações dos maiores órgãos na questão habitacional foi significativamente reduzido. 

Como mencionado, a dispersão entre diversos órgãos corporativistas constituía um reconhecido 

empecilho à consolidação de uma política consistente e universalista, tanto de previdência, de 

assistência social e de saúde, como de habitação, ampliando desigualdades por meio da qualidade 

e oferta de benefícios, assim como deixava à margem os setores mais empobrecidos. A 

recomendação de unificação – precocemente formulada em 1931 – seria então tema recorrente 

na trajetória da previdência social, até 1966 (COHN, 1981, HOCHMAN, FONSECA, 1999). 

Diante da inviabilidade – sobretudo política – dessa ação, que contrariava interesses corporativos 

e, muitas vezes, da própria burocracia institucional, o Governo enredou esforços para redução 

progressiva do número de entidades37, a partir de uma série de fusões e incorporações (COHN, 

1981). A figura abaixo busca identificar, de forma sintética, as principais estruturas envolvidas 

nesse processo de construção de uma política de habitação no âmbito da Previdência. A seguir, 

                                                           
37 O Relatório do DNPS de 1947 evidencia claramente esse intento. Segundo o texto, entre 1936 e 1947, o número 
de CAP sob a administração do Ministério havia reduzido de 183 a apenas 30 (BRASIL, 1948, p. 20). 
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será abordada, em maiores detalhes, a definição das formas de operação das carteiras prediais, o 

que resultou, igualmente, da mediação de uma série de conflitos de interesses. 

 

Figura 1. Órgãos envolvidos na gestão e execução da “política” habitacional 1930-60 (síntese) 

 
Fonte: Bonduki, 1998; Bonduki, Koury, 2014; Almeida, 2012.  

Nota: Elaboração própria. 
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Definições acerca das ações imobiliárias 
 

O delineamento inicial da atuação das CAP e IAP no setor da moradia teve a participação 

seminal do engenheiro-arquiteto Rubens Porto. Suas contribuições incidiram sobre diversos 

aspectos, desde os detalhes de operação dos financiamentos até a conformação arquitetônica e 

urbanística das unidades a serem construídas ou financiadas – tema tratado no item subsequente. 

Para entender a questão, é importante destacar seu papel e suas ideias, seguindo autores como 

Bonduki (1998, 2014), Bruna (2010) e Almeida (2011). 

Ao ocupar postos importantes no MTIC – como Chefe da Secretaria de Engenharia do CNT até 

1940 e na assessoria direta aos Ministros do Trabalho Agamenon Magalhães e Waldemar Falcão – 

Porto teve influência no centro de poder do Estado Novo. Militou, nesse âmbito, pelo uso dos 

fundos previdenciários para viabilizar o acesso ao “lar” pelos associados, especialmente àqueles 

com menor renda, visando garantir a primazia da “função social” das instituições na inversão 

patrimonial. Ao apontar o caráter “preventivo” desse tipo de assistência, via-a como parte do 

seguro social (PORTO, 1938). Nesse sentido, redigiu pareceres, relatórios técnicos, projetos de 

lei, artigos para o Boletim do MTIC, bem como realizou conferências e deu entrevistas, escreveu 

para jornais de circulação diária ou quinzenal (ALMEIDA, 2009). O livro “O problema das casas 

operárias e os Institutos e Caixas de Pensões”, de publicação própria, lançado em 1938, reúne o 

cerne de suas reflexões e parte de sua produção na área.  

Porto atuou, conforme Almeida (2012, p. 119), como um importante mediador de interesses e 

ideias em debate. Para tanto, reivindicou tanto a “objetividade técnica” de suas análises, quanto 

um conhecimento prático do problema (PORTO, 1938, p. 14). Além disso, mostrava-se bem 

informado de iniciativas em curso em âmbito internacional, sobretudo no contexto europeu38. 

Seu discurso foi profundamente marcado pelo pensamento social cristão – ancorado nas 

encíclicas papais Rerum Novarum (1891) e Quadragesimo Anno (1931) –, num momento em que a 

aproximação entre Estado e Igreja constituía fator estratégico na ampliação dos “direitos sociais” 

dos trabalhadores. Nesse sentido, Almeida (2009) demarca a recorrência com que aborda estudos 

                                                           
38 Na apresentação de parecer incluído no livro de Porto (1938, p. 242), foram citados a empresa Bausparkasse e a 
organização governamental Wohnungsfursorgegesellschaft, na Alemanha; as Building Societies anglosaxônicas; o Banco 
Norueguês de crédito à pequena propriedade; a Caixa Sueca de crédito para habitação; o Banco Hipotecário de 
moradia na Finlândia; o regulamento dos Comités de Patronage na França; a Sociedade Nacional de Habitações 
Econômicas na Bélgica; e a Casa Depositti e Prestiti na Itália. 
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e pensadores católicos devotados à questão da habitação e à vida operária, bem como os 

importantes cargos que ocupou em órgãos ligados à Igreja em fins dos anos 1930.39 

Em consonância com a posição mais conservadora da Igreja, que via a propriedade como fator 

de estabilidade social, a família e o lar como alicerce da moral cristã, Porto preconizou a casa 

própria como forma de acesso à moradia, mesmo pelos grupos de menor renda. Essa postura era, 

no entanto, contrária a de setores mais progressistas, como os grupos de esquerda e técnicos, a 

exemplo da Engenheira Carmem Portinho e dos arquitetos Affonso Reidy e Henrique Mindlin, 

defensores da concepção de habitação como um serviço público (BONDUKI, 1998, 2014).  

De maneira geral, a literatura destaca o Decreto n. 1.749, de 1937, como elemento decisivo na 

criação de condições mais adequadas à intervenção das CAP e IAP na habitação, reconhecendo a 

participação direta de Porto em sua elaboração. Mais que a permissão para inverter 50% das 

reservas em operações imobiliárias40, o instrumento de 1937 serviu para estruturar e estabelecer 

regras legais para esses investimentos imobiliários, os quais tanto reverberavam o caráter social, 

que tinha Rubens Porto como um dos principais defensores, quanto a perspectiva atuarial, 

sustentada por outros setores (ALMEIDA, 2012).  

Entre as medidas que fortaleciam o perfil social, sobressai, no plano do financiamento, a 

determinação da redução das taxas de juros, de oito para seis por cento, a ampliação dos prazos 

de pagamento de 10 para 20 anos, ou 25 no caso de famílias mais numerosas, e a imposição de 

limite da parcela a 45% do salário do beneficiário. A elevação do teto de financiamento – 

indiferenciado por região – e a abertura à possibilidade de aquisição de imóveis por associados já 

possuidores de casa própria, iam na contramão daquela tendência41. Abriam mais espaço à 

apropriação dos fundos por grupos de maior poder aquisitivo (FARAH, 1983; BONDUKI, 1998; 
                                                           
39 A autora enumera como referências de Porto: Celine Lhote e Elizabeth Dupeyrat, autoras do livro ‘Revelações 
sobre a saúde das jovens operárias’; a Associação Francesa da Juventude Operária Católica Feminina; o Cardeal 
Inglês Maning; o economista católico Belga, Valère Fallon, autor do livro “Princípios da Economia Social” e 
responsável pela criação da Associação do Lar Proletário no Brasil, em 1935; o escritor católico Paulo Sá, que 
pesquisou o conforto térmico e ambiental nos anos 1930; o estudo sobre corporação do jesuíta Eduardo M. Lustosa, 
de 1938; e o arquiteto francês Pierre Bourdeix (1906-1987), responsável por estudos referentes à relação entre a 
mortalidade e a oferta de moradias à classe trabalhadora (ALMEIDA, 2009, p. 38). Em relação aos cargos, Porto foi 
presidente do Secretariado Econômico-Social da Ação Católica, Presidente de Honra da Federação dos Círculos 
Operários do Rio Grande do Sul e, ainda Conselheiro Técnico da Comissão Nacional de Objectores de Consciências 
– Portugal (PORTO, 1938). 
40 Segundo Almeida (2012, p. 123) certas “conquistas” já advinham de reformas da legislação anterior, sobre o 
Decreto n. 24.448, de 1934. Entre elas destaca-se a possibilidade de inversão de 40% dos fundos naquele setor. 
41 Apesar de previsto em lei, esse último recurso não foi seguido por todos os órgãos operantes em Natal, nem no 
Nordeste, segundo Almeida (2012) – que continuaram a exigir, em casos de financiamentos a juros mais baixos, 
comprovação de que o beneficiário não era proprietário ou promitente comprador de outro imóvel. A ausência de 
qualquer restrição à renda máxima dos beneficiários era, no entanto, outro aspecto que fragilizava o alcance social da 
política. 
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2014). O supracitado Decreto estabeleceu ainda que cada autarquia deveria desenvolver seu 

próprio regulamento, o que colaborou diretamente para a falta de uniformidade que caracterizou 

a ação dos órgãos (ALMEIDA, 2012, p. 81), e visava atender aos interesses e especificidades das 

categorias. 

No sentido de orientar a atuação das instituições e a formulação desses regulamentos específicos, 

Rubens Porto fez uma série de recomendações, parcialmente acatadas. Pode-se citar, de maneira 

geral: 1) alterações na forma de instrução dos processos de financiamento, com vistas à redução 

dos empecilhos “burocráticos”; 2) incentivos à colaboração com os poderes estaduais e 

municipais, mediante doação de terrenos e isenção de impostos, como aqueles incidentes sobre 

materiais de construção e transferências de imóveis; 3) esforços para redução das contribuições 

devidas pelos trabalhadores; 4) prioridade de atendimento às famílias mais numerosas, tanto pelos 

critérios de seleção dos beneficiários, como pela ampliação do valor financiável e dilatação do 

prazo de pagamento; 5) inibição de práticas especulativas e de beneficiamento de grupos mais 

favorecidos mediante definição de valores máximos de salário e de financiamento por região; 6) 

fixação de uma correlação entre valor do edifício e do terreno, quando pleiteada a compra deste 

último; 7) estabelecimento de limite de cinco anos de idade nos imóveis individuais cuja compra 

fosse financiada (PORTO, 1970 [1937], p. 13-32; PORTO, 1938). 

Apesar da falta de uniformidade característica da atuação dos órgãos, ao seguir a pista de Farah 

(1983), Bonduki (2014) identifica quatro modalidades de financiamento que teriam sido utilizadas 

primeiramente pelo IAPI e, segundo os autores, incorporadas a posteriori por outros órgãos. 

Estruturavam-se nos Planos A, B, C e D, sendo que os primeiros tinham maior potencial de 

atendimento às demandas habitacionais dos grupos populares e também médios da população, 

enquanto os demais serviam primordialmente ao objetivo de auferir maiores rendas. 

Na definição apresentada por Bonduki (2014, p. 144-146), a partir de publicação do IAPI em 

1950, o Plano A compreende a locação ou venda de unidades em conjuntos residenciais 

adquiridos ou construídos diretamente pelo órgão; o Plano B, o financiamento para aquisição ou 

reparo de moradia, mediante compra de terreno e construção, construção em terreno próprio, 

aquisição de casa usada, compra de terreno e construção de edifício seriado para um grupo de 

associados, ou, ainda, financiamento para encampação de dívida hipotecária relativa à aquisição 

de residência. 
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Ao visar maior rentabilidade das reservas, o Plano C disponibilizava, conforme publicação oficial 

do IAPI, “empréstimo de caráter essencialmente financeiro, garantido por bens imóveis, a 

qualquer pessoa física ou jurídica (...)” (PEDRO, 1950 apud BONDUKI, 2014, p. 144), através 

da construção de prédios, desenvolvimento de indústrias e empréstimos hipotecários42. Já o Plano 

D visava a “formação do patrimônio imobiliário do instituto, indispensável à manutenção do 

poder aquisitivo das reservas (...)”, garantia de maior estabilidade que investimentos industriais ou 

em títulos da dívida pública. Nesse sentido, reunia também uma ampla gama de ações possíveis, 

desde a aquisição de conjuntos, terrenos – inclusive para especulação –, prédios para renda ou 

instalação de serviços dos institutos, construção de equipamentos coletivos e de caráter social, 

como restaurantes populares, entre outros (BONDUKI, 2014, p. 145). 

Fica evidente certa sobreposição entre os planos, tanto nos objetivos como na natureza dos 

empreendimentos, o que sugere uma margem de liberdade à interpretação dos diferentes órgãos 

– e de suas agências e delegacias locais –, bem como significativa imbricação entre as perspectivas 

social e atuarial. Estas estão, até certo ponto, implícitas nas diferentes modalidades, ainda que, 

conforme os autores, seja possível inferir a polarização A-B social / C-D atuarial. Após revisar a 

legislação referente às CAP/IAP, inventariar e analisar parte de sua produção em sete capitais 

nordestinas, Almeida (2012, p. 81) indica, entretanto, que esse sistema de planos se distanciou das 

práticas das agências locais estudadas na região, das instruções regulamentadas por cada órgão e 

mesmo de proposta que visou uniformizá-las, pelo DNPS, em 1953.  

A autora identificou diferenças significativas não apenas de um instituto a outro, como entre as 

agências locais de um mesmo órgão, o que também se evidencia no caso de Natal, conforme será 

abordado no capítulo 03. Essa constatação põe em evidência a capacidade de adaptação e a 

relativa autonomia de que gozavam essas unidades descentralizadas, um aspecto que contribuiu 

para a diversidade de resultados alcançados na produção de cada órgão e por localidade.  

É importante lembrar, ainda, que cada conjuntura – em âmbito nacional – influenciava 

sobremaneira a distribuição de recursos. Em linhas gerais, Bonduki (2014, p. 148) identifica que 

no Estado Novo, apesar dos projetos de vários conjuntos, investiu-se prioritariamente em 

empréstimos hipotecários de alto valor que alimentaram a especulação imobiliária e a 

verticalização de bairros como Copacabana. Já no Governo Dutra, os investimentos foram 

direcionados para a produção de habitação social em mais larga escala. Com Juscelino 

                                                           
42 Esse plano serviu de base à atuação do IAPI na consolidação do capital de incorporação no Rio de Janeiro, na 
verticalização e especulação imobiliária dos anos 1940 (RIBEIRO, 1997; BONDUKI, 1998, 2014). 



36 

 

Kubitschek, os fundos foram amplamente empregados na implantação das áreas residenciais de 

Brasília.  

Dentro da arena de embates em torno da aplicação dos recursos da Previdência Social, que 

poderiam, como se viu, ser operados com relativa flexibilidade, atuavam diretamente os técnicos 

vinculados, direta e indiretamente, nos diversos níveis, àquelas instituições. Suas atribuições e 

formas de vínculo às CAP e IAP constitui o tema abordado a seguir. 

 

1.2 UMA REDE DE PROFISSIONAIS: ATRIBUIÇÕES E VINCULAÇÃO 

 

Segundo Bonduki (2014), as instituições previdenciárias constituíram, no Brasil, os primeiros 

escritórios técnicos públicos estruturados para atuar no campo da habitação social em escala 

nacional. Reuniram, para isto, uma gama de profissionais, sobretudo de engenharia e arquitetura. 

Esses eram responsáveis por diversos tipos de atividades. Propõe-se aqui sistematiza-las da 

seguinte maneira: 1) análise e a elaboração de projetos arquitetônicos, urbanísticos e 

complementares, bem como de orçamentos e especificações, tanto para construção de moradias 

– individuais ou em grupos – como de outros tipos de empreendimentos, organizando, inclusive, 

as bases para realização de concorrências; 2) análise de investimentos imobiliários – como 

aquisição de terras, vilas, conjuntos habitacionais etc. –, o que abrangia a elaboração de pareceres 

e laudos de financiamento, vistorias e a avaliação de imóveis; 3) gerenciamento e/ou fiscalização 

de obras realizadas pelas CAP e IAP, por administração direta ou empreitada, ou mediante 

empréstimos dessas instituições. 

Os engenheiros e os arquitetos encarregados das atividades poderiam compor efetivamente os 

corpos técnicos das autarquias ou estar vinculados apenas por meio de contratos ou licenças para 

prestação de serviços. Esta última vinculação era a mais comum nas ações de assistência aos 

processos prediais, que abrangia a avaliação de imóveis cuja compra ou construção mediante 

financiamento fosse pleiteada individualmente. No caso desses vínculos indiretos, os 

profissionais eram, em geral, indicados pelo Departamento de Engenharia ou pelo delegado de 

um escritório estadual, mas há também registros de recomendação ou convite por parte de 

instituições públicas ou mesmo prefeitos, governadores e do próprio do Presidente da República, 

bem como do CNT (ALMEIDA, 2012).  
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Ao abordar o caso do IAPI, órgão pensado como vitrine e modelo da racionalidade e da 

eficiência administrativa propalada pelo Estado Novo43, Botas (2011, p. 81) indica que era 

provável, dentre os profissionais dedicados às atividades de projeto e administração de obras, a 

convivência entre os efetivos, que ingressavam por concurso e alçavam a novos cargos por um 

sistema de méritos, como os indicados. Segundo a autora, devido à natureza eventual dos 

serviços de construção, o órgão contratava profissionais da área sem incorporá-los ao quadro, 

atuando como empregador industrial. 

A seleção de pessoas ou empresas para prestação de serviços específicos também se realizava por 

meio das chamadas “concorrências”. Essas ocorriam em quatro níveis de abrangência: 1) no 

âmbito de uma delegacia estadual, estando restrita à participação dos profissionais previamente 

contratados ou licenciados por aquela agência; 2) no seio de um determinado Instituto ou Caixa, 

pela qual contemplava qualquer profissional da rede de delegacias que o compunha; 3) aberta a 

todos aqueles credenciados pelas CAP/IAP, em escala nacional; 4) acessível a qualquer 

profissional liberal e escritório do ramo. Estas eram abertas tanto por determinação dos corpos 

técnicos, de um Delegado Estadual, do Presidente de um instituto ou caixa, ou ainda diretamente 

pelo MTIC e pela Presidência da República (ALMEIDA, 2012). 

A gama de alternativas para vinculação de técnicos abriu então um leque de oportunidades de 

contratação. Entre outras consequências, essa configuração permitiu a circulação intra e inter-

regional de profissionais, e de suas concepções acerca de habitação e cidade no país, como 

evidenciaram Almeida, Lima e Ferreira (2014). A título de exemplo, as autoras destacam a 

atuação de cariocas no desenvolvimento de projetos financiados pela previdência em capitais do 

Nordeste, como Carlos Frederico Ferreira – Chefe do Setor de Engenharia do Escritório Central 

do IAPI, no Rio de Janeiro – e Hélio Duarte, que projetaram o Edifício Inconfidência (IAPI-

1945), no Recife, e de Ulysses Petrônio Burlamaqui, autor do projeto do Edifício Presidente João 

Pessoa (IAPB-1957), na capital paraibana. Em relação aos deslocamentos inter-regionais, 

registram a participação do recifense Beraldo Dário Borges na concepção do Conjunto José 

Bonifácio (IPASE-1953), em São Luís, entre outros. 

Reconhecidos profissionais do quadro da arquitetura e urbanismo modernistas no Brasil seriam, 

nesse contexto, tanto incorporados aos corpos técnicos como contratados externamente, em 

                                                           
43 O IAPI foi o único instituto a contar com uma Comissão Organizadora – o que também serviu para incorporar 
setores interessado, sobretudo os industriais, ao processo. A arregimentação de pessoal foi realizada a partir de um 
concurso público de grandes proporções, que resultou em 1001 contratações, tomado como modelo para os 
realizados posteriormente pelo DASP (HOCHMAN, 1990 apud BOTAS, 2011, p. 77) 
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especial para a concepção de empreendimentos de maior porte e conteúdo simbólico, com os 

quais se buscou dar ampla visibilidade à produção institucional e à atuação do poder público. 

Conforme assinalou Botas (2011) – seguindo as interpretações de Adrián Gorelik (2005) para a 

América Latina e Carlos Alberto Ferreira Martins (1988) para o Brasil –, mais que uma forma de 

“cooptação” das vanguardas pelo regime estadonovista, configura-se no setor da habitação social 

um campo importante para sua expressão política. Interessa, nesse sentido, reconhecer tanto o 

esforço de alinhamento de seus interesses específicos à modernização dirigida pelo Estado, suas 

contribuições à formulação deste “projeto” – de construção do Estado-nação44 –, como as suas 

limitações45 e clivagens internas. 

Entre os nomes destacados pela historiografia que integraram o corpo técnico das Divisões de 

Engenharia, parte dos quais assumiram cargos de direção46, estão: Carlos Frederico Ferreira, 

Atílio Corrêa Lima e Hélio Lage Uchôa Cavalcanti, no IAPI; Carlos Leão, Aldary Toledo e João 

Filgueiras Lima, no IAPB; Ulysses Hellmeister e Jayme da Silva Telles, no IAPC. Como 

contratados para obras externas: os Irmãos Roberto, Kneese de Melo, Hélio Duarte, Paulo 

Antunes Ribeiro, Diógenes Rebouças, José Bina Fonyat, Álvaro Vital Brasil, Francisco Firmino 

Saldanha, entre outros (ALMEIDA, 2012; BONDUKI, KOURY, 2014). 

Ao lado dessas renomadas figuras do cenário arquitetônico da época, atuava um conjunto de 

outros profissionais, integrantes de equipes responsáveis pela elaboração de projetos, tanto nas 

Divisões de Engenharia dos Escritórios Centrais como nas Carteiras Prediais de Órgãos Locais 

melhor estruturados, cuja importância tem sido destacada por autores como Botas (2011, p. 123) 

e Almeida (2012). Eram arquitetos, engenheiros e outros técnicos encarregados de atividades 

diversas – desde as mais operacionais –, que também colaboraram para a formulação e a 

implementação das ações, desempenhando por vezes papel decisivo.  

Nesse sentido, Botas (2011, p. 123) aponta a importância dos engenheiros, “muitos dos quais 

herdeiros das correntes do urbanismo científico do Século XIX”, que tinha como pontos de 

referência tanto a Alemanha, a Inglaterra e os EUA, como a França, e cujos currículos eram 

informados pela relação entre “questões técnicas, sanitárias e higiênicas com os aspectos legais e 

                                                           
44 Lembra-se aqui a colocação de Gorelik (2005, p. 20-26), para quem a América Latina abrigaria o principal “pólo 
positivo” da dialética produtiva da vanguarda na arquitetura, como campo privilegiado para novas experiências, dado 
que a construção era não só possível, mas, de certa forma, inevitável.  
45 Nesse sentido, destaca-se que diversos empreendimentos permaneceram inacabados ou irrealizados, entre eles 
projetos particularmente inovadores, como eram as propostas de habitação coletiva para solteiros nos centros 
formuladas pelo IAPC, em especial a “Casa da Comerciária” dos Irmãos Roberto (BONDUKI, 2014, p. 218-221) 
46 Ao tratar posteriormente das diretrizes projetuais e da produção dos referidos órgãos, a inserção de parte desses 
profissionais voltará a ser comentada de forma mais específica. 
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administrativos dos municípios”. A autora ressalta ainda a liberdade dos técnicos do IAPI para 

tomar decisões nos canteiros – de acordo com o princípio “pragmático” da convergência entre 

técnica e prática –, como fator importante na realização de obras econômicas por administração 

direta e na reinterpretação de linguagens arquitetônicas observada na produção seriada do 

Instituto (BOTAS, 2011, p. 114).  

Ao considerar esse tema, pode-se dizer que interferiram sobre os resultados concretos da política 

as maneiras como os executores das ações, em todas as suas escalas, se apropriavam dos 

objetivos e das diretrizes mais gerais dos órgãos, conflitantes em si mesmos; como interagiam ou 

participavam daquelas “vanguardas”; construíam e defendiam, individual e coletivamente, suas 

próprias visões sobre as instituições previdenciárias, sobre habitação, cidade e sociedade. Entre 

eles, se inclui também aqueles que desenvolviam as atividades de assistência aos processos 

prediais, atuando como fiscais e avaliadores de imóveis; como construtores e projetistas de obras 

financiadas, desde as pequenas unidades individuais aos grandes empreendimentos públicos e 

particulares que contaram com o aporte da Previdência Social. Além disso, Almeida (2012, p. 

328) ainda acrescenta as colaborações, por parcerias, de técnicos de órgãos externos, como os 

Grupos de Engenharia do Exército Brasileiro. Com esse olhar abrangente, a autora identificou 

cerca de 200 nomes apenas nos processos prediais pesquisados em sete capitais nordestinas – 

inclusive Natal –, os quais formavam apenas uma parcela da ampla rede de técnicos mobilizada 

pelas CAP e IAP. 

Feitas essas considerações sobre os profissionais, buscou-se iluminar, a partir das indicações da 

bibliografia disponível, as diretrizes mais gerais traçadas ou esboçadas para produção habitacional 

no âmbito das instituições, as quais não constituíram, todavia, fronteiras rígidas à produção. Esta 

adquiriu, como se verá, contornos bastante heterogêneos. Parte-se das recomendações de Rubens 

Porto para chegar às “concepções de habitação” que, segundo Bonduki (2011), se desenvolveram 

com maior clareza nas Divisões de Engenharia do IAPI, IAPC e IAPB. 
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1.3 DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS 

 

Após acompanhar a atuação das CAP e IAP no campo da habitação nos anos 1930, o 

engenheiro-arquiteto Rubens Porto formulou um conjunto de orientações para a concepção 

arquitetônica e urbanística dessa produção, exposto no livro já mencionado, “O problema das 

casas populares e os Institutos e Caixas de Pensões”, de 1938. Sua argumentação parte de 

considerações históricas sobre o tema47, entre os quais o autor situa experiências de filantropos 

católicos do século XVI, monarcas e industriais, o que dá significação histórica e contextual ao 

esforço de construção da política das Caixas e Institutos.  

Ao cingir-se às questões arquitetônicas ou urbanísticas na “busca de uma solução”, mobilizou 

referências diversificadas, tais como a “Cidade Jardim” de Ebenezer Howard, a cidade-ideal de 

James S. Buckingham, a “Unidade de Vizinhança” de Clarence Perry, proposições de Gropius e 

Le Corbusier, a produção das sociais-democracias, as Höfe vienenses e as Siedlungen alemãs, cita o 

urbanista francês Maurice Rotival, entre outras, sintetizadas por Almeida (2009, 2012). Cumpre 

destacar a recorrente menção à importante urbanista Catherine Bauer, integrante da Labor Housing 

Conference e autora de “Modern Housing” (1934), influente livro à época48. Esse amálgama de 

referências ecoava tanto elementos da formação urbanística do campo da engenharia no Brasil, 

como o movimento de renovação na arquitetura, entre as décadas de 1920 e 1930, largamente 

abordado pela historiografia. 

Em relação ao conteúdo imagético do livro, cumpre destacar a forte referência à Casa Bloc, única 

parte concretizada do Plan Maciá, elaborado por Le Corbusier e o Grupo catalão GATEPAC para 

Barcelona nos anos 1930, a qual estampa a capa do volume, segundo Poleto (2011, p. 33)49. Já 

internamente, Porto privilegiou a documentação das vilas e casas individuais até então financiadas 

pelas CAP e IAP.. 

 
                                                           
47 A abertura do livro compreende uma seção intitulada “primórdios” e “o capitalismo em face do problema da 
habitação”, na qual aborda, em perspectiva histórica do tema, acompanhando, segundo explicita, o trabalho do 
historiador Jules Posener e a americana Catharina Bauer. Nesse contexto, menciona iniciativas diversas de patrões 
católicos, como Jacob Fugger, de utópicos, destacando Robert Owen, inclusive como precursor das comunas 
soviéticas, Henry Ford e outros industriais, até Napoleão III e o príncipe Alberto da Inglaterra. Visava demonstrar, 
sobretudo, a universalidade do problema e do interesse em sua solução, dentro da perspectiva de desenvolvimento 
capitalista, a partir do “cristianismo social”. Não necessariamente essas experiências foram tomadas como referências 
urbanísticas e arquitetônicas em si. 
48 Sobre a atuação de Catherine Bauer, entre outros autores, cf. Gail Radford (1996). 
49 A versão digitalizada do volume pertencente à Biblioteca da Câmara Legislativa Federal, consultada para a 
elaboração desse trabalho, não continha a capa do livro. 
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Figura 2. Ilustrações do Livro de Rubens Porto 

  
Casa Bloc, Barcelona Escola Rural Alberto Torres, Tigipió-PE 

 

 

 
Alojamento de casas de taipa coberta de palha (baía) 

 
Vila de Cacilhas, Lisboa Casas da CAP da Viação Férrea do RS, Porto Alegre 

  
Vila Operária de Benfica, INP Casas compradas pela CAP da Light, Rio de Janeiro - RJ 

Fonte: Porto, 1938. 

A única exceção foi a “interessante Vila Operária de Cacilhas”, em Lisboa, sublinhada como uma 

“realização do Governo de Oliveira Salazar” (PORTO, 1938), contendo, entre outros aspectos, 
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detalhes do interior da casa, inspirando simplicidade e rusticidade (figura 2). Entre as vilas das 

Caixas e Institutos, em diferentes fases da construção e acompanhada dos custos e salários dos 

beneficiários, registrou ainda dois “aldeamentos” tradicionais, de palha e de taipa, e edifícios 

institucionais, como a Sede do MTIC, do Instituto Nacional de Previdência e da Organização 

Internacional do Trabalho em Genebra. De maneira significativa, incluiu ainda a Escola Alberto 

Torres, erguida em Recife sob a ação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, liderado por 

Luís Nunes, cujo caráter pioneiro na implementação dos princípios modernistas, sobretudo em 

seu conteúdo social foi evidenciado por Sonia Marques e Guilah Naslavsky (2011). 

Supõe-se que essa seleção mostra o esforço de Porto em vincular a proposta, sobretudo, ao 

conhecimento objetivo das “condições reais”, “concretas”, do país, o que é igualmente expresso 

nas extensas tabelas e nos gráficos do livro. Ele buscava contrapor-se a qualquer caráter ideal ou 

utópico que emanasse o então condenado, conforme Gomes (2005, p. 109), “artificialismo 

político” da chamada “República Velha”. Ao mesmo tempo, reivindicava o apoio e a autoridade 

de organismos internacionais. A inclusão dos aldeamentos e do exemplo português também pode 

apontar para a crescente sensibilidade em relação às formas tradicionais de construção, em 

especial aquelas herdadas do período colonial50. Dessa forma, o documento parece reverberar os 

esforços da época, e do Regime Estado-novista, na reconstrução da narrativa histórica e na 

interpretação do Brasil como eixo de sustentação ideológica do projeto de modernização. 

Suas recomendações tratavam, em linhas gerais, das seguintes questões: 1) dimensionamento e 

densidade populacional; 2) tipologia das edificações – considerando as vantagens de blocos de 

apartamentos, com até quatro pavimentos quando desprovidos de elevados, sobre pilotis, 

apartamento duplex e das unidades geminadas; 3) implantação no terreno – orientação favorável 

à ventilação/insolação e afastamento mínimo dos edifícios; 4) disposição e área ocupada com as 

vias, de 12 a 20%, no que privilegia o tráfego de pedestres no interior das células; 5) situação de 

espaços verdes, equipamentos coletivos e estabelecimentos comerciais – próximos à via de 

comunicação do conjunto com a cidade; e 6) inserção urbana e regional – em grandes núcleos 

próximos aos eixos viários e meios de transporte de massa ou às fábricas, considerando as 

riquezas naturais existentes. Nesse último aspecto, condenou “realizações parciais, fracionadas, 

submersas no meio de antigos quarteirões de cidades e arrabaldes” (PORTO, 1938, p. 61). 

                                                           
50 Nesse sentido, cabe destacar que as construções do período colonial eram alvo de particular 
interesse no recém criado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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O engenheiro-arquiteto abordava, nesses escritos, uma série de questões debatidas nos periódicos 

e eventos especializados da época, os quais ganharam maior expressão – no Brasil – a partir do I 

Congresso de Habitação, em 1931, e se multiplicariam na década de 1940. Porto assumia, nesse 

âmbito, posições próximas às identificadas com as vanguardas modernistas, ao defender 

explicitamente “uma arquitetura funcional e moderna”, sem “decoração supérflua”, com solução 

de planta e emprego de materiais racionais, estandardizados, a construção de grandes núcleos 

“autárquicos” – neighbourhood unit cells –, dotados de equipamentos coletivos de recreação, 

educação e saúde, consumo e administração; unidades habitacionais entregues mobiliadas e com 

utensílios comprados a grosso–, e o complexo integrado a planos de desenvolvimento regional. 51 

Em relação à administração e manutenção das “cidades operárias”, Porto idealizou a ação de um 

Serviço Social mais amplo, que não chegou a ser implantado nos moldes propostos, o qual visava 

potencializar o caráter civilizatório e disciplinador daquelas intervenções públicas na forma de 

morar dos trabalhadores (ALMEIDA, 2009)52. Nesse sentido, também dedicou atenção especial à 

“organização” das horas de lazer – “importante parte da questão social” –, insistindo para que 

fossem criadas oportunidades “não apenas para que [o trabalhador] descanse e se divirta 

honestamente, mas para que se eduque e se aperfeiçoe no terreno intelectual e no domínio 

moral” (PORTO, 1938, p. 80). Bibliotecas, cursos, espetáculos deveriam estar ao alcance dos 

moradores dos grandes núcleos, favorecendo a “vida em sociedade”, “uma das melhores 

maneiras de educa-lo [o operário]”. Via, claramente, uma nova cultura de moradia como meio 

para acender a uma nova sociedade, cujo ideal de socialização se articulava ao projeto 

Estadonovista e à sua “utopia corporativa”.53 

Ao considerar o ideal de conforto a ser oferecido aos beneficiários, Porto mostrava-se flexível 

quanto às soluções arquitetônicas adotadas. Ou assim faria supor sua ressalva, em parecer de 

1937, para que fossem “levados em consideração os hábitos e o gosto das regiões onde [as 

moradias] serão construídas” (PORTO, 1938, p. 252) – uma condição “de fundo psicológico bem 

evidente”. Para ilustrar esse tema, mencionou que seria inadequado propor a construção de 

“casas cúbicas de cimento armado” no interior de Minas Gerais, evidenciando certa preocupação 

com a identificação entre as moradias e seus moradores. Julgava, por isso, necessário ampliar as 

                                                           
51 Ao destacar a necessidade de estudo acurado da arrumação dos móveis e objetos, enfatiza que “deixar ao arbítrio 
do morador sua decoração e mobiliário, é temeridade”, evocando seu conhecimento do “homem do povo” como 
justificativa, e a intenção de educa-lo através da casa (PORTO, 1938, p. 42). 
52 Vale salientar, no entanto, que, conforme Bonduki (2014), uma série de conjuntos contou com a atuação de um 
serviço social especializado, prestado pelas próprias instituições previdenciárias. 
53 Entre os intelectuais que melhor expressaram as características e o sentido de uma “utopia corporativa de boa 
sociedade’”, destaca-se Oliveira Vianna (GOMES, 2005, p. 113). 
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alternativas de “projetos-tipo”54 até então aprovados pelo CNT. Argumentou ainda pela liberação 

do financiamento para construção de casas de madeira pelos associados (PORTO, 1938, p. 256) 

– feitas considerações sobre as condições de conservação –, o que mostra sua abertura à 

incorporação de elementos associados, em regra, à condição de “atraso” à ação institucional, 

numa postura essencialmente pragmática. 

Há de se salientar que a colocação clara daquelas diretrizes, no momento inicial da encampação 

mais sistemática do problema habitacional pelas CAP/IAP conferiria maior legitimidade às 

experiências inovadoras levadas a cabo nos anos seguintes. Bonduki (2014) relativiza, entretanto, 

o alcance da influência de Rubens Porto no quadro mais geral da produção, mesmo na parcela 

que incorporou premissas semelhantes, ao ponderar seu afastamento precoce do Ministério55– 

anterior ao período de produção mais massiva, entre 1946 a 195156. Além disso, enfatiza a 

autonomia adquirida pelas principais instituições no setor imobiliário, sobretudo com a 

estruturação das Carteiras Prediais dos institutos e seus respectivos corpos técnicos.  

Nesse sentido, o autor enfatiza a responsabilidade das Divisões de Engenharia e dos presidentes 

de cada órgão na adoção de “concepções de habitação” próprias, que também sofreram 

alterações diante de conjunturas político-econômicas específicas e em função de características 

locais, à medida que encontraram respaldo ou resistências internas e externas às instituições – 

técnicas, econômicas, políticas e/ou culturais. Segundo Bonduki (2014), três institutos estiveram 

mais próximos de formular diretrizes inovadoras para o enfrentamento da questão habitacional: o 

IAPI, IAPC e IAPB.  

O IAPI investiu, já nos primeiros anos, em inovação tecnológica, incorporando princípios de 

eficiência e racionalidade na produção, com vistas ao barateamento sem perda da durabilidade e 

adequada inserção urbana de grandes núcleos habitacionais. O incentivo dos engenheiros Plínio 

Cantanhede e Alim Pedro, na presidência do instituto entre 1938-1945 e 1946-1951, e a 

                                                           
54 Nesse momento, ainda inicial da intervenção dos Institutos e Caixas, o CNT buscava exercer maior controle no 
direcionamento das ações. Infere-se que havia um conjunto de projetos padrão, previamente aprovados, à disposição 
dos associados que pretendessem construir e das Caixas de maneira geral. Não se tem, no entanto, informação 
detalhada sobre esses tipos. 
55 Rubens Porto afastou-se do MTIC para assumir o cargo de Diretor da Imprensa Nacional em 1940 (PORTO, 
1970). 
56 Essa intensificação é entendida por Farah (1983) como uma resposta à intensificação das pressões populares com 
o fim do Estado Novo, bem como aos interesses do setor da construção civil. Almeida (2012) acrescenta que a 
formação de um banco de terras, no momento anterior, a maior colaboração das Administrações Municipais, que 
passaram a doar terrenos e inserir os conjuntos em seus planos urbanísticos, e as investidas da Organização 
Internacional do Trabalho também favoreceram a mudança. Esse último aspecto se correlaciona com a maior 
abertura econômica do Brasil aos interesses e investimentos estrangeiros, com a saída de Vargas. 
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orientação do engenheiro-arquiteto Carlos Frederico Ferreira, chefe do Setor de Arquitetura e 

Desenho e, em seguida, de toda a Divisão de Engenharia do IAPI, contribuíram decisivamente 

nesse sentido, conforme destacado por Botas (2011). Conforme a autora, reprodutibilidade, 

tipificação e seriação tornaram-se conceitos-chave no ideário da instituição. 

No desenvolvimento das concepções mais inovadoras no IAPI, Botas (2011) evidencia a 

vinculação não apenas às correntes identificadas com a vanguarda europeia do Entre Guerras, 

citadas de forma mais recorrente na literatura, mas às teorias de Organização Racional do 

Trabalho de maneira geral, ao “pragmatismo” e “progressivismo” estadunidenses, que permeava 

a própria cultura organizacional da instituição. Além disso, identifica o diálogo entre a formulação 

de uma “tradição nacional” e do “moderno”, plasmados na reinterpretação da “casa do colono” 

como referência para tipologias aplicáveis às condições da produção seriada, tencionando os 

limites entre produção artesanal e em larga escala, numa dimensão urbanística. A autora trata, 

mais especificamente, das proposições de Carlos F. Ferreira, que estabelecia um ponto de diálogo 

com Lúcio Costa. 

Nesse sentido, o Conjunto Residencial Realengo/RJ (1939-1943), com a proposta inicial de 

construir mais de 2.000 unidades, constituiu um campo experimental privilegiado, com resultado 

de elevada qualidade arquitetônica, urbanística e, também, social57. Em termos de técnica 

construtiva, testou-se a pré-fabricação de blocos de cimento no canteiro, uso de divisórias 

internas de painéis de madeira, visando a redução de gastos com revestimentos e rapidez na 

execução. Paralelamente, a pesquisa tipológica engendrada a partir da concepção desse projeto 

daria base à concepção de novos empreendimentos, sobretudo no período de produção mais 

massiva, no imediato Pós-Guerra (1946-1951). Foram estudadas e propostas, nesse sentido, 

configurações de bloco vertical, casas térreas isoladas, geminadas e em filas, unidades 

sobrepostas, sobrados e blocos de dois, três e quatro pavimentos (figura 3). 

Seu uso, a posteriori, seguia, até certo ponto, critérios um tanto flexíveis vinculados à situação 

urbana, custo dos terrenos e possibilidade de aproveitamento das áreas, segundo Bonduki (2014). 

Nesse sentido, a construção de blocos se adequava ao contexto das grandes cidades, reques de 

casas em fileiras sem delimitação de lotes em cidades médias industriais, e geminadas ou isoladas 

em cidades menores. Em conjuntos de maior porte – com mais de mil unidades – exploraram 

                                                           
57 Botas (2011, p. 252) destaca o programa de assistência social piloto realizado no empreendimento, bem como o 
“vínculo orgânico” entre os moradores e as pessoas que o habitam, o desenvolvimento de uma “memória local que 
favorece determinados hábitos e relações sociais” que estabeleceram um sentido de permanência e sociabilidade, 
também alcançado em outros conjuntos. 
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diversidade arquitetônica e combinação de tipos, enquanto, nas áreas mais centrais, investiram na 

construção de edifícios altos, de uso misto. 

A provisão de infraestrutura básica e a integração de equipamentos coletivos que conferiam certa 

autonomia aos empreendimentos fez parte do discurso do órgão, concretizando-se em diversos 

conjuntos, que chegaram a alcançar expressiva qualidade arquitetônica e urbanística, com 

soluções que reinterpretavam conceitos de “unidade de vizinhança”, “unidade de habitação”, a 

tradição “garden city”, entre outras, citadas por diversos autores, como Bonduki (1998, 2014), 

Bruna (2010), Poleto (2011), Botas (2011), entre outros. Os técnicos investigavam formas de 

equacionar o aproveitamento do terreno, racionalização do projeto e da obra, com a manutenção 

de amplas áreas livres e composição de espaços públicos aprazíveis – propícios ao ideal de 

socialização preconizado –, sem comprometer a viabilidade econômica. Buscavam ainda conferir 

identidade às propostas, ensejando pesquisas plásticas em torno da diversidade arquitetônica 

passível de produção mediante a variação de tipos e elementos construtivos estandardizados. 

Tratava-se, conforme Botas (2011) de ocupar o território e construir a cidade moderna. 

Essa “concepção de habitação”, marcada por pressupostos identificados com os modernistas, 

adquiriu inicialmente caráter mais experimental, sobretudo com a contratação de escritórios 

externos e de renome para obras específicas e intencionalmente emblemáticas (figura 3). A 

frequência de projetos considerados singulares, que se pode dizer, levou a “marca” de arquitetos 

contratados ou de profissionais do quadro como Carlos Ferreira e Atílio Corrêa Lima – 

notadamente nos casos do Conjunto Realengo e Baixada do Carmo –, reduziu à medida que 

ganhava mais espaço a produção de projetos de autoria coletiva, desenvolvidos pela equipe de 

funcionários do IAPI, ora com experiência acumulada e orientação mais pragmática. Para tanto, 

contribuiria o fortalecimento dos profissionais de engenharia no corpo técnico institucional.  

As pressões por maior economia e racionalização começaram a gestar uma concepção de projeto 

com menor espaço à pesquisa plástica, resultando em obras de menor apelo visual, sendo o caso 

do Conjunto Residencial da Penha considerado por Botas (2011) um ponto de inflexão nesse 

sentido. Isso não significou, segundo a autora, o comprometimento da qualidade construtiva, 

arquitetônica e urbanística, alcançando-se ainda bons resultados em empreendimentos dessa 

“segunda fase”, na sua avaliação.  
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Figura 3. Conjuntos construídos pelo IAPI, Japurá, São Paulo/1942, (acima) e Realengo, Rio de 
Janeiro/1938, (Abaixo), projetados por Knesse de Melo e Carlos F. Ferreira, respectivamente. 

 

 

Fonte: Bonduki e Koury, 2014. 

 

Nos anos 1950, a produção do IAPI reduziu sensivelmente, por diversas razões, dentre as quais 

se destaca problemas financeiros, decorrentes da falta de retorno dos aluguéis – atribuído em 

grande medida às restrições impostas pela Lei do Inquilinato –, ao lado da defasagem nos ajustes 

das prestações dos financiamentos sociais, que fizeram crescer as críticas do corpo técnico 

atuarial a esse tipo de aplicação como investimento de recursos previdenciários (BONDUKI, 

2014). No entanto, mais importante parece ter sido o redirecionamento dos investimentos para 
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obras estratégicas visando a industrialização – como a implantação da Siderúrgica Nacional –, ou 

ainda, para a construção de Brasília (BOTAS, 2011), que congregaria investimentos dos vários 

institutos, mas principalmente do IAPI (ALMEIDA, 2012). 

O IAPC e o IAPB também se destacaram pela adoção de princípios inovadores, mas em graus e 

momentos distintos. Nesse aspecto, o Instituto dos Comerciários teve uma trajetória mais 

próxima à do IAPI, com impulso experimental nos primeiros anos, tendendo à gradativa 

padronização de modelos, o que foi acompanhado de maior perda na qualidade arquitetônica e 

urbanística, sobretudo a partir de fins dos anos 1940, segundo Bonduki (2014). 

O mesmo autor considera que o IAPC não chegou a definir uma estratégia clara de 

enfrentamento da produção em larga escala – do que o Instituto dos Industriários esteve mais 

próximo –, caracterizando-se por uma “concepção de habitação dispersa”. Inicialmente, definiu-

se em publicação oficial de 1941 três perspectivas: a construção de blocos de apartamentos, de 

residências coletivas para solteiros nos centros urbanos e de “vilas suburbanas”. As chamadas 

Cidades Jardins dos Comerciários (figura 4) figuram como referência de inovação no início dos 

anos 1940. Ao buscar a racionalização e padronização, o engenheiro Ulysses Hellmeister 

desenvolveu um tipo básico de unidades sobrepostas em renques escalonados, implantado sem 

delimitação de lotes, que permitia agenciamentos diversos, em termos de densidade construtiva e 

populacional, e de configurações de áreas livres públicas. Buscou avançar na industrialização da 

construção, mediante a pré-fabricação de tijolos em solo-cimento, mas a experiência resultou 

frustrada. O abandono desses pressupostos levou a Divisão a criar projetos-padrão, em especial 

de casas individuais e blocos de apartamentos “H”, passíveis de reprodução com sistemas 

construtivos tradicionais e repetidos em diversos conjuntos e vilas no país, como no Conjunto 

Filipinho, em São Luís/MA (figura 4) (BONDUKI, 2014; BONDUKI, KOURY, 2014). 

Já o IAPB, destacado pela maior capacidade de atendimento dos associados – que eram em 

menor número e detinham maior poder aquisitivo médio, assim como capacidade de mobilização 

via sindicato – consolidou uma postura mais “vanguardista” a partir dos anos 1950, para o que 

concorreram os esforços dos arquitetos Aldary Toledo e Carlos Leão na direção do setor. Nessa 

época, o instituto erigiu os marcantes conjuntos ou “edifícios dos bancários”: prédios altos, em 

geral de uso misto58, ou blocos de quatro pavimentos em pequenos terrenos, inseridos na malha 

urbana e próximos aos centros. Identificados também pela linguagem modernista, atingiram 

                                                           
58 Privilegiava-se, em linhas gerais, comércio no térreo, equipamentos – como posto de saúde – na sobreloja, 
apartamento para zelador e, por vezes, áreas de lazer na cobertura.  
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elevado grau de qualidade plástica e espacial com inovação tecnológica – destacando-se o uso de 

pré-moldados. Essa “política de projeto” se consolidou em detrimento do modelo quase que 

exclusivo de casas individuais em loteamentos, empregado num primeiro momento (figura 5) 

(BONDUKI, 2014; BONDUKI, KOURY, 2014). 

 

Figura 4. Conjuntos construídos pelo IAPC, Cidade Jardim Comerciários, Olaria/1944, (acima) e 
Filipinho, São Luís/1949, (Abaixo), projetados por Hellmeister e Divisão de Engenharia, 

respectivamente. 

 

 

Fonte: Bonduki e Koury, 2014 
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Figura 5. Conjuntos construídos pelo IAPB, Ibirapuera I, São Paulo/1939, (acima) e Casa 
Bancária, Rio de Janeiro/1956, (Abaixo), projetados pela Divisão de Engenharia e por Carlos 

Leão, respectivamente. 

  

 

Fonte: Bonduki e Koury, 2014. 

 

Essas diretrizes mais progressistas, acolhidas com entusiasmo em determinados contextos, se 

materializaram numa miríade de experiências, caracterizadas, sobretudo, pela diversidade dos 

tipos e dos programas, das técnicas, da área ocupada, da densidade construtiva e populacional, de 

expressão formal e qualidade espacial, de inserção urbana. Extrapolaram largamente o repertório 
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mais estritamente vinculado ao “Movimento Moderno”59 – decorrente, em grande medida, do 

engajamento de arquitetos expoentes já mencionados. Em termos urbanísticos, destaca-se, pelos 

desdobramentos, as traduções do conceito de “unidade de vizinhança”, vinculadas a processos de 

tipificação, seriação, padronização e racionalização, os quais serviriam de base tanto para as 

superquadras de Brasília como aos conjuntos habitacionais produzidos posteriormente pelo BNH 

(SEGAWA, 1999). 

Registrou-se ainda a permanência – ao lado de projetos audaciosos – de soluções ditas 

“conservadoras”, as quais também encontravam, decerto, eco no âmbito dos próprios órgãos e 

tinham correspondência no mercado de construção civil da época. Assim, diversos 

empreendimentos se conformaram por casas unifamiliares enfileiradas em quadras loteadas de 

forma tradicional, nem sempre dotadas de equipamentos coletivos e infraestrutura. Traços 

ecletizantes, ao gosto art déco, ou mais racionalistas, interpretações do neocolonial, no viés Mission 

Style ou “californiano” se incorporaram em tipos diversificados, grande parte deles vinculados à 

imagem dos “chalets” e “bungalows”, por vezes com simplificações construtivas e ornamentais que 

visavam, de qualquer modo, racionalizar a construção e alcançar maior economia.  

Todas essas propostas podem ser inscritas e problematizadas no escopo da trajetória de 

construção do “habitat moderno” no país, que se constituía, sobretudo, como um campo de 

disputas entre referências e perspectivas diversas, mobilizadas em torno de um mesmo problema. 

A produção heterogênea põe em evidência, antes de tudo, o papel das CAP/IAP na abertura de 

um campo de experimentação com amplitude inédita no país até aquele momento no tema, 

dentro de estruturas institucionais com envergadura nacional. Esse se configurou como espaço de 

discussão acerca de concepções distintas de arquitetura e de cidade, em que se manifestam 

interpretações vinculadas a referências e modelos correntes no quadro da construção civil à época 

para a habitação econômica, “confortável” e “higiênica”, ou ainda adequada às moradias dos 

grupos de médios e até alto poder aquisitivo, também atendidos pela produção direta dos 

institutos e caixas. 

Estima-se que a produção do período, em termos de habitação com perfil social, pelos principais 

institutos tenha se aproximado de 130.000 unidades entre 1930-1964 (BONDUKI, 2014, p. 50). 

Não há, todavia, registros acerca dos financiamentos individuais do IPASE e, considerando os 

dados levantados por Almeida (2012) sobre o Nordeste, é provável que esse dado esteja 

                                                           
59 Pode-se dizer também que anteciparam propostas com características similares à “Unidade de Habitação” 
corbusiana, notadamente no caso do Ed. Japurá (1942), de Eduardo Kneese de Melo. 
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subestimado. Apesar da propagação da “ideologia da casa própria”, em grande parte dos 

conjuntos prevaleceu a preferência pelo aluguel60, uma decisão que para Bonduki (2014, p. 150), 

“não levava em conta aspectos sociais, políticos e ideológicos”, mas, sobretudo, o objetivo de 

formar um patrimônio imobiliário como reserva de valor pelas instituições. Na avaliação do 

autor, esse traço concorreu para a busca por maior qualidade nas obras, todavia, nem sempre 

alcançada. 

 

1.4 VEÍCULOS DE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS E PROPOSTAS VIA INSTITUIÇÃO 

 

Por meio da atuação das CAP e IAP, soluções arquitetônicas e urbanísticas adotadas para o 

enfrentamento da questão habitacional – e construção da “cidade moderna” – foram postos em 

circulação, de diversas maneiras. Mais concretamente, se materializaram num ciclo bastante 

expressivo de obras de maior impacto e forte conteúdo simbólico, presentes em cidades das 

diferentes regiões do país, embora concentradas nos maiores polos urbanos ou com atividade 

industrial mais significativa. Para tanto, contribuiu a contratação de profissionais externos, 

destacados no cenário profissional da época, como sua incorporação aos corpos técnicos das 

instituições, o que foi favorecido por uma conjuntura particular nos planos político, econômico e 

cultural. 

Nesse sentido, acepções como a construção em massa de moradias agrupadas em grandes 

núcleos, produzidos por meio de processos construtivos racionalizados chegaram a ser 

incorporados ao discurso do próprio Presidente Vargas, proferido em 1938, o que evidencia o 

amadurecimento dessas ideias no núcleo de poder do Estado Novo conforme destacou Bonduki 

(1998, p. 135-136). Ademais, elementos desse ideário também se fizeram presentes numa série de 

documentos, tais como os regulamentos específicos das Carteiras Prediais, nas publicações 

extraoficiais – dentre as quais se destaca o livro de Rubens Porto – e oficiais, fossem elas avulsas 

como – “O lar dos associados do IAPETC” – ou periódicas, como as revistas editadas pelos 

                                                           
60 A opção permitiria também o acesso de trabalhadores com menores salários, já que se considerava inviável a 
amortização das parcelas de financiamento por esses grupos. Diante do congelamento dos aluguéis, a partir de 1942, 
e a contínua prorrogação dessa legislação, tal tipo de operação se tornaria altamente subsidiada e, consequentemente, 
prejudicial à rentabilidade dos fundos, motivo pelo qual a modalidade de investimento passou a enfrentar forte 
oposição, em especial, do serviço técnico atuarial das instituições. Esse setor era responsável pelos cálculos técnicos 
referentes ao seguro social, trabalhando com as estatísticas, os balanços e as revisões voltadas essencialmente as 
aposentadoria e pensões. 
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Institutos dos Bancários, Comerciários, Industriários, dos Empregados em Transportes e Cargas, 

e o Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, entre outras.61  

Essas publicações serviram tanto à divulgação da atuação dos institutos para um público mais 

amplo, como de espaço para interlocução de conceitos e propostas pelos integrantes dos corpos 

técnicos das instituições relativamente a questões previdenciárias de maneira geral, mas também 

no que diz respeito à habitação. Nesse sentido, destacam-se, a título de exemplos, artigos com 

entrevistas de profissionais como Carlos F. Ferreira e Ulysses Hellmeister – do IAPC (BOTAS, 

2011; BONDUKI, 2014), no qual discutiram e defenderam suas diretrizes técnicas e projetuais, 

respectivamente nas revistas do IAPI e do IAPC. 

A participação dessas instituições em eventos, como exposições – organizadas diretamente pelos 

órgãos ou não –, concursos e congressos62 – inclusive aqueles vinculados à Ação Católica 

Operária –, bem como a divulgação na imprensa aberta, de maneira geral, colaborariam 

igualmente na promoção de propostas inovadoras, tanto nos meios especializados como para a 

população em geral. Periódicos de arquitetura e urbanismo, como a PDF, Acrópole e Habitat, 

também publicaram projetos considerados de destaque, a exemplo dos conjuntos Realengo e do 

Edifício Japurá/SP, entre outros. O IAPC destacou-se, nesse sentido, pelo esforço em dar 

visibilidade a suas realizações utilizando-se dos meios citados (BONDUKI, 2014, p. 202). 

Além disso, cabe pontuar os contatos profissionais, mais difusos e superficiais, de difícil 

apreensão, efetivados no escopo do funcionamento das Carteiras Imobiliárias, quais fossem: 1) na 

circulação dos técnicos contratados para conceber, avaliar ou executar obras em diferentes 

localidades; 2) na atuação dos inspetores de previdência regionais e nacionais, responsáveis por 

fiscalizar as ações administrativas e técnicas das agências e delegacias regionais; 3) nas rotinas 

burocráticas mesmas, de instrução e aprovação dos processos imobiliários que transitavam entre 

os órgãos locais e escritórios centrais – tanto aqueles relativos aos empreendimentos como ao 

financiamento de casas individuais.  

                                                           
61 As revistas são reportadas de forma recorrente nos estudos, consideradas por Bonduki (2014, p. 138) como as 
principais fontes para conhecer atuação dos órgãos. Não foram encontradas informações sistematizadas sobre a 
periodicidade, a tiragem e a circulação desses periódicos. 
62 Nesse sentido, pode-se destacar desde a participação no I Congresso Panamericano de Vivienda Popular, de 1939, de 
Rubens Porto – presidente da comissão “aspectos sociais” – e do presidente do IAPI, o engenheiro Plínio 
Cantanhede, junto a Francisco Baptista de Oliveira (FELDMAN, 2014). Posteriormente, Porto presidiu as comissões 
executivas das Jornadas de Habitação Econômica, no Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto Cantanhede, junto a 
Paulo Accioly de Sá, proferiu as principais conferências da I Jornada, a qual incluiu uma visita ao Conjunto Realengo 
(BOTAS, 2011).  
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Essas últimas incluíram uma série de formulários e outros instrumentos normatizados, como 

padrões de contrato para execução de obras, cadernos de encargos, orçamentos e modelos de 

laudos de avaliação de imóveis63, nos quais também estão imbuídos preceitos técnicos, 

pressupostos e valores relativos à cidade e à habitação. Ao partir desse pressuposto, buscou-se, 

no item seguinte, destacar inicialmente a importância das avaliações para as ações das CAP e IAP, 

inseri-las no contexto de formação da chamada “engenharia das avaliações”, e, por fim, 

evidenciar as categorias delimitadas nos modelos de laudos identificados em Natal. Tentou-se 

ainda assinalar diferenças – por vezes sutis – entre padrões utilizados por um e outro instituto, 

tendo em vista as concepções de habitação anteriormente apresentadas. Essa leitura serve de 

subsídio à interpretação, nos últimos capítulos, do conteúdo dos laudos pesquisados na capital 

potiguar. 

 

1.5. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS: A INSTITUIÇÃO DIRECIONANDO O OLHAR SOBRE 
A CIDADE E AS CONSTRUÇÕES 
 

Em parecer publicado em julho de 1937, sob n. 35, no Boletim do MTIC, Rubens Porto reiterou 

as críticas que vinha fazendo à liberação de financiamento para compra de prédios já construídos 

pelos associados das CAP e IAP. Admitia essa prática apenas para imóveis com até cinco anos de 

construído, com ressalvas, devido à “impossibilidade de uma rigorosa avaliação e consequente 

constatação do estado dos prédios, sem a vistoria pessoal e o necessário laudo fornecido por 

técnico competente” (PORTO, 1938, p. 260). Os “não menores e insuperáveis inconvenientes” 

superariam largamente, segundo ele, as vantagens dessa modalidade de atuação “no tocante à 

garantia de aplicação do patrimônio das Instituições de Previdência Social” e enquanto “solução 

do problema do teto para o homem que trabalha”.  

O problema das avaliações figurava, naquele momento – que se pode chamar ainda embrionário 

da intervenção – como um dos principais empecilhos à concretização dessa modalidade de 

operação, que, embora não fosse a mais recomendada por Porto, seria, também, amplamente 

praticada. A questão girava, principalmente, em torno da falta de pessoal “competente” para 

informar “o estado, valor e construção de obra feita (...)”, que eram “quase sempre prestados por 

interessados e leigos no assunto”, “meramente por documentos e esclarecimentos", conforme 

                                                           
63 Parte desses documentos pode ser encontrada dentro dos processos imobiliários pesquisados, como os modelos 
de orçamentos. Outros, como os “Cadernos de encargos” do IAPC são citados em pareceres e avaliações coletadas 
na pesquisa. Não foram encontrados trabalhos que abordem esse tipo de documentação. 
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defendia Porto (1938, p. 261), no mesmo documento.  Segundo ele, o Serviço de Engenharia do 

CNT – composto à época por “três engenheiros” – não poderia, “com lealdade, dar o seu 

parecer, opinar favoravelmente”. Ao seguir a argumentação, o engenheiro-arquiteto destacava 

que “poucas caixas têm instaladas e em funcionamento as suas carteiras prediais, que em parte 

poderiam atender à exigência da vistoria, assim mesmo com evidente dificuldade”.  

Além da deficiência de técnicos, contornada no caso dos maiores institutos com a estruturação 

das Carteiras Prediais e, notadamente, com a contratação indireta de profissionais para prestar a 

assessoria aos processos, haveria também a necessidade de estabelecer modelos de laudos 

padronizados, elaborados com base nos reclamados pressupostos “científicos”, que permitissem 

a pretendida objetividade, racionalização e eficiência nas rotinas avaliatórias, nas vistorias e nos 

trâmites burocráticos de uma maneira geral. Tais princípios vinham se concretizando em 

diferentes esferas da Administração Pública, e conferiam espaço crescente aos engenheiros no 

âmbito de uma “elite burocrática” emergente no país (DIAS, 1994). Esses profissionais 

encontrariam, no campo das avaliações, mais uma esfera de atuação profissional dentro das CAP 

e IAP.  

Os primeiros registros relativos à “engenharia de avaliações”, no Brasil, remetem, segundo José 

Fiker (1989), a artigos publicados nas primeiras décadas do Século XX, no Boletim do Instituto 

de Engenharia, da Revista Politécnica e da Revista de Engenharia Mackenzie. Seus autores eram 

personagens destacados na trajetória do urbanismo moderno: Victor da Silva Freire – que em 

1918, discutiu conceitos relacionados ao máximo rendimento do espaço e a profundidade dos 

terrenos, a partir de estudos americanos –, João Florence de Ulhôa Cintra e José de Sá Rocha. 

Juntos, eles introduziriam novos métodos de avaliação de terrenos no âmbito da Prefeitura de 

São Paulo, a partir de 1923.  

Na década de 1930, se destacam estudos publicados pelos engenheiros Lysandro Pereira da Silva, 

que enfatizaria a estimativa do valor a partir da renda produzida pelo terreno “quando 

aproveitado da melhor forma possível”. Uma leitura “visionária”, segundo Fiker (1989). Luis 

Carlos Berrini, avaliador oficial do Banco do Estado de São Paulo, escreveu, na década seguinte, 

os primeiros livros técnicos brasileiros conhecidos na área, “Avaliação de terrenos” e “Avaliações 

de imóveis”. Nos anos 1950, seriam elaboradas as primeiras normas, inicialmente desenvolvidas 

no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 1957, e então alteradas e publicadas 

pelo recém-criado Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE –, em 1958. Trata-se da 
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trajetória de institucionalização da Ciência das Avaliações e da normatização das atividades de 

avaliação imobiliária. 

Discussões acerca dos métodos e critérios específicos para estimativa do valor de mercado de 

imóveis despontaram no contexto de implementação de intervenções urbanísticas de maior porte, 

as quais demandariam desapropriações em larga escala, exigindo, para sua concretização, maior 

precisão nos cálculos. Supõe-se que o vulto das inversões imobiliárias por parte dos Institutos e 

Caixas no mercado de moradias, bem como a prerrogativa de remuneração e capitalização dos 

fundos previdenciários demandaria, igualmente, certa reflexão sobre essas questões no âmbito do 

corpo técnico institucional. 

 

Figura 6. Capas dos modelos de laudos de avaliação do IAPI, IPASE e IAPB 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb. 

 

Os formulários para avaliação eram os meios formais utilizados para regular as ações dos agentes 

aos quais seria delegada essa tarefa, os engenheiros avaliadores. Nos processos pesquisados na 

capital potiguar, identificaram-se seis modelos principais de laudos de avaliação, restritos a 

unidades unifamiliares (Figura 06). Dois eram do IAPI – um mais extenso e outro simplificado – 

e um para cada um dos outros órgãos, IPASE, IAPC, IAPB e a Caixa de Aposentadoria e 

Pensões de Serviços Públicos do Estado do RN – CAPSPE-RN. Os dois últimos eram, no 

entanto, muito semelhantes. Todos compreendem categorias para descrição (e crítica), mais ou 

menos detalhada, da localização e do entorno do lote – as externalidades – e das características 

intrínsecas ao lote e ao edifício. Incluíam notas sobre as tendências de transformação da área, 
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valorização provável futura do imóvel, renda obtida com aluguel, preço por metro de frente e por 

área dos imóveis vizinhos, entre outros. Sua elaboração pressupõe, nesse sentido, uma leitura da 

dinâmica urbana, do mercado imobiliário, das possibilidades da construção civil, de arquitetura 

residencial, a partir de determinados pressupostos. 

Na tentativa de interpretar esses pressupostos, implícitos nas avaliações, recorreu-se à 

sistematização proposta por Telma de Barros Correia (2004, p. 47-78) acerca dos significados 

incorporados a casa no âmbito do “projeto burguês” de construção do “habitat moderno" no 

Brasil a partir de meados do Século XIX. A autora retoma uma série de conceitos e expressões 

relativos ao tema, de autores como Jacques Donzelot, Walter Benjamin, Murard e Zylberman, Le 

Corbusier, entre outros, para analisar dados empíricos provenientes, em especial, de discussões 

nos círculos técnicos especializados, de intelectuais e da imprensa no Brasil à época, além de 

outros estudos históricos. Em linhas gerais, pode-se sintetizar os novos significados atribuídos à 

casa, segundo a autora, nos seguintes termos:  

1) o “espaço sanitário” – evidencia a emergência da noção “da moradia como ‘espaço 

confortável’, penetrado por normas e regras de higiene”, ordenado, claro e arejado, “base para a 

difusão de mecanismos disciplinares no âmbito doméstico”; 2) o “santuário doméstico” – lugar 

de fortalecimento do núcleo familiar, resguardado em sua intimidade conjugal e pessoal, separado 

do local de trabalho, crescentemente segmentado e especializado para garantir maior privacidade; 

3) o “habitat moderno” – a unidade privada e higiênica, vinculada a uma rede de serviços e 

equipamentos coletivos, articulada aos centros de atividades, desempenhando a função de local 

adequado à reposição das energias para o trabalho, com uma nova ordenação visando a economia 

e eficiência no trabalho doméstico; 4) a “propriedade” – expressão do “valor supremo” e “direito 

básico” consagrado pela sociedade burguesa, indicador de classe e fator de estabilidade social; 5) 

o “estojo do homem privado” – local de expressão da individualidade, dos objetos estimativos e 

memorialísticos, que representam a identidade dos moradores e seu status; 6) a “máquina de 

morar” – que evidencia o estudo das dimensões mínimas e da economia diante das prerrogativas 

de padronização e produção em série, com nova elaboração estética, contrapondo-se às marcas 

de pessoalidade características do “estojo do homem privado” mediante simplificação ornamental 

e racionalização dos espaços e mobiliário, acompanhada de maior coletivização dos serviços 

domésticos; 7) o “lugar de consumo” – base individual e familiar da acumulação de produtos, 

cada vez menos duráveis, e cuja necessidade ou desejo são particularmente cultivados pelos meios 

de comunicação e propaganda.  
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A noção de propriedade é intrínseca à concessão de financiamentos para aquisição da casa 

própria e fundamento da própria atividade de avaliação. Questiona-se, então, como as outras 

dimensões emergem nos atributos e sistemas de classificação dos laudos? Quais se configuram 

mais claramente como indicadores da constituição de valores imobiliários?  Há elementos que se 

correlacionam com concepções ou diretrizes mais gerais da “política” de habitação a que servem? 

Com essas questões em mente, buscou-se examinar os campos específicos dos formulários-

padrão, de forma comparada, abordando inicialmente o que tange à escala urbana, e, em seguida 

às caraterísticas dos terrenos e dos prédios propriamente ditos. 

 

Aspectos locacionais – a escala urbana 
 

Para avaliar a inserção urbana do imóvel, os institutos definiram e combinaram unidades espaciais 

distintas de análise, a saber, “bairro” ou “zona”, “logradouro”, “arredores” e “vizinhança”, as 

quais eram utilizadas – por vezes conjuntamente – para abordar atributos análogos ou não, como 

se pode ver no Quadro 1. Com exceção do IAPB, direcionava-se a análise de atributos da zona, 

bairro e do logradouro em dois aspectos essenciais: 1) função, subdividida em “residencial”, 

“comercial” ou “industrial”; 2) padrão socioeconômico, com as alternativas “de luxo”, “médio”, 

“pobre” e/ou “proletário”, sendo a última categoria estipulada apenas pelo IAPI e IAPC. O 

IPASE e o IAPI demonstravam ainda um terceiro nível de classificação, quanto à “idade” – 

“moderno”, “modernizado” e “antigo”.  

Esses itens descrevem, em geral, o que se chama de “natureza” ou “estilo” da área em que o 

imóvel está inscrito. Apesar de ser permitido ao avaliador assinalar mais de uma opção para cada 

atributo, impõe-se uma matriz de reconhecimento da diferenciação social, da especialização 

funcional e dos processos de renovação (“modernizado”) e expansão (“moderna”) como forma 

privilegiada de apreensão da realidade urbana a partir de suas unidades administrativas, os bairros 

e as “zonas”, apontados como mecanismos básicos de hierarquização dos valores do solo. 
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Quadro 1. Parâmetros indicados para avaliação de localização por instituto. 

Instituto  

IAPI Bairro 
Moderno/antigo/modernizado 
Comercial/residencial/industrial 
De luxo/médio/pobre/ proletário 
Condições gerais de clima, higiene e conforto (?) 

Logradouro 
Largura, redes de água, esgoto, luz, gás, calçamento e iluminação 

Vizinhança (?) 
Terreno 

Acesso (transporte para centro urbano/ distância rua principal) 
IPASE Bairro  

Comercial/residencial/industrial 
De luxo/médio/pobre 
Alto/baixo; úmido/seco; inundável? saudável/insalubre-porque (?) 
Escolas/diversões(?)/parques/playgrounds/hospitais/policlínicas dispensários/(?) 

Logradouro 
Moderno/antigo/modernizado 
Comercial/residencial/industrial 
De luxo/médio/pobre 
Água, esgoto, gás, luz, força, telefone, iluminação, arborização, pavimentação, passeios, 
largura 
Acesso - trem, ônibus, bonde, outro – min. centro urbano 
Conforto – mau cheiro/fumaça/poeira/tráfego-intenso-ruidoso 
Restrições legais (zoneamento, máx. ocupação do terreno/altura/nº pavimentos, recuos, 
melhoramentos/projeto público e notório em execução ou projetado) 

Vizinhança 
Comercial-tipo? /industrial-tipo? /social-boa ou social-má 
Nota: favelas, cortiços, prostíbulos, estábulos, serrarias, oficinas, fundições, oficinas, 
postos de lubrificação e garagens etc. 

IAPB Logradouro 
Água, esgoto, gás, luz, força, telefone, iluminação, arborização, pavimentação, passeios 

Arredores  
Comércio local, escolas, igrejas, diversões: cinemas, parques etc. 

Terreno 
Vias de comunicação e distâncias à - condução, rua principal, estação, centro bancário 
Condições gerais de saneamento 
Imóveis confrontantes (uso/valor aproximado) 

IAPC Zona 
Comercial/residencial/industrial 
Proletária/média/de luxo  
Densidade de construções 

Bairro 
Valorização e progresso 

Terreno 
Comunicações e distância ao centro urbano 
Água, esgoto, gás, eletricidade, telefone, pavimentação, calçada 
Natureza dos imóveis confrontantes 

Fonte: Laudos de avaliação das CAP/IAP – Acervo Digital do HCUrb. 
Nota: Elaboração própria. 
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Dentro da concepção do “habitat moderno”, assinala-se a presença de infraestrutura e 

“melhoramentos”, dos quais a arborização é o único que não está presente em todos os laudos, 

indicando, possivelmente a menor importância que lhes era atribuída. As condições de 

acessibilidade ao “centro urbano” por meios de transporte individual e coletivo – considerando o 

tempo de viagem e, em certos casos, o custo – está presente, por sua vez, em todos os laudos. 

Parte-se do pressuposto de que os imóveis residenciais não fazem parte do “centro urbano”. É a 

disponibilidade de transportes de massa, a baixo custo, que vai permitir, dentro de certa 

concepção “cidade moderna”, o afastamento dos núcleos residenciais dos trabalhadores de 

pequenos e médios rendimentos, e do transporte individual, pelos grupos melhor remunerados.  

O IAPB64 e a CAPESPRN foram os únicos que solicitaram a especificação da distância, em 

quilômetros, do “centro bancário” e “local de trabalho”, valorizando, além da acessibilidade, a 

proximidade a essas localizações. Essa preocupação encontra certa correspondência com a 

diretriz seguida mais sistematicamente pelo IAPB na inserção dos conjuntos, especialmente, nos 

paradigmáticos “edifícios bancários” nos centros tradicionais, que também pressupõe a formação 

de uma centralidade especificamente vinculada à função bancária, não necessariamente 

coincidente com o chamado “centro urbano”. 

Considera-se ainda nos laudos a proximidade efetiva a serviços coletivos, inseridos no “bairro” 

ou nos “arredores”. Esse aspecto está, curiosamente, presente apenas nos modelos de avaliação 

do IPASE e do IAPB, e apresenta certas particularidades. Os equipamentos de educação (escolas 

primárias e secundárias) e lazer – destacando-se as atividades ao ar livre e os parques – são 

priorizados por ambos, mas os de saúde (hospitais, clínicas, dispensários) integram apenas o 

laudo do primeiro, enquanto comércio e igreja são especificados pelo segundo, indicando 

diferentes graus de importância atribuída a essas funções como complemento necessário ou 

desejável à moradia e/ou como fator de valorização.  

A preocupação com a salubridade encontra-se presente em diferentes níveis de avaliação – dos 

bairros, dos terrenos e da edificação –, sendo menos evidente no modelo do IAPC. Esse aspecto 

ressalta a importância atribuída historicamente ao tema, na teoria do urbanismo e nas 

intervenções e obras saneadoras que, no Brasil, ganharam importante projeção com o chamado 

“urbanismo sanitarista” preconizado e disseminado pelo Engenheiro Francisco Saturnino de 

Brito (LEME, 1999). Nota-se ainda, a partir do modelo do IPASE, que a “higiene” aparece 

                                                           
64 Nos laudos de avaliação da CAPESP-RN considera-se “distância ao local de trabalho”. Esse apresenta a mesma 
estrutura do IAPB, com pequenas variações.  
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vinculada, na escala dos bairros, às características do meio natural – clima, altitude, umidade e 

possibilidade de inundação. Já na escala do logradouro, vincula-se às “restrições legais” e às 

condições de “conforto”. 

Para aferir o “conforto” do logradouro, o IPASE incita, em seu formulário, à observação mais 

acurada das consequências negativas da aglomeração urbana, destacando itens de desvalorização: 

o tráfego “intenso” ou “ruidoso” – noturno ou diurno –, a poeira, o mau-cheiro e a fumaça. 

Evidencia-se aí, também, a ideia de casa como lugar de descanso da família, reposição das 

energias para o trabalho, a salvo dos perigos do trânsito; e como espaço sanitário, distante das 

sujidades produzidas pela concentração de atividades industriais e tipos de serviços e comércio.  

A influência da vizinhança mais imediata e de imóveis confrontantes é considerada em todos os 

laudos, sobretudo no que diz respeito aos usos. O IPASE, em especial, requisitava maior 

detalhamento, ao solicitar a especificação da natureza de atividades comercial ou industrial 

eventualmente identificada. Caso a vizinhança fosse residencial, exigia a qualificação em “boa” ou 

“má”, bem como o apontamento em nota sobre a proximidade de “favelas, cortiços e 

prostíbulos” ou ainda “estábulos, serrarias, oficinas, fundições, oficinas, postos de lubrificação e 

garagens”, geradores da considerada “insalubridade” social e ambiental, respectivamente. 

 

O lote e as edificações – a escala arquitetônica 
 

A avaliação das características intrínsecas ao parcelamento do solo coloca como atributos: a 

configuração – mais ou menos regular – e a relação frente/fundos, a natureza do solo, topografia 

e nível em relação à rua, bem como orientação do eixo principal. Esses aspectos teriam 

implicações do ponto de vista do potencial e do custo do “aproveitamento” do terreno, mas 

também no campo da higiene – na medida em que influenciavam o escoamento das águas 

pluviais, as condições de ventilação e insolação. 
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Quadro 2. Parâmetros para avaliação de atributos do terreno e edificação por Instituto 
 Terreno Edificação 

IA
P

I 

Forma 
Frentes (nº/ 
dimensão); 
Profundidade média 
Orientação 
Topografia 
Natureza e 
resistência do solo 
(Condições técnicas) 
Destinação atual / 
aconselhada 
Circunstâncias 
especiais / servidões 

Idade / Nº de Pavimentos 
Fachada/planta/circulação 
Distribuição de áreas por pavimento 
Terreno livre / benfeitorias externas 
Conforto geral (Acabamento/insolação/ventilação das dependências) 
Conforto [pontos]/ acabamento instalações de água e energia  
Construção (fundações/estrutura/ cobertura/instalações) 
Conservação (custosa/média/fácil) 
Estado de conservação (ótimo/bom/mau) 
Vida restante (com e sem reformas/ obsoletismo) 
Reformas para segurança (sim/não - custo) 
Áreas bruta/útil (terreno; 1º pavto; construção; mínima legal; benfeitorias) 
Fatores de utilização (terreno / mínimo legal) e de conforto / rendimento 
técnico da planta* 

IP
A

SE
 

Dimensões / área 
Configuração 
Orientação 
Topografia (mov. 
terra)  
Solo 
Valorização provável 
futura 

Idade /Estado de conservação / vida restante 
Reformas indispensáveis/aconselháveis – custo  
Tipo e aspecto do prédio (harmonia com vizinhança – sim/não) / Fachada 
projetada 
Nº pavimentos / porão útil 
Distribuição em planta (boa, sofrível, má)/ Peças e áreas 
Insolação (boa/sofrível/má) 
Especificações – fundação, estrutura, paredes, escadas, lajes, tetos, 
revestimentos, “sobrerevestimentos”, janelas, portas, ferragens, pavimentação, 
vidros, pinturas, instalações, aparelhos sanitários, aquecimento, iluminação, 
cobertura (telhado/ terraço/ outro),  
Grades e portões, fechamento do terreno 
Garage (nº carros), Dependências (aspectos construtivos) 
Localização no terreno (ótima/boa/sofrível/ má) 
Confortável, saudável, fácil locação, obsoleto (sim/não) 
Coeficientes de utilização do terreno 
Rendimento técnico do projeto, Coeficiente de conforto 

IA
P

C
 

Dimensões,  
Forma, área 
Topografia 

Nº Pavimentos 
Nº salas e quartos, dependências (?), garage (?) 
Data construção / estado conservação 
Esquadrias (tipo, espessura, conservação), Peitoris, soleiras, ferragens, 
revestimento, azulejo, ladrilho, cobertura, pisos (cerâmica, mármore, marmorite, 
tacos, ladrilhos, cimentados), forro (concreto, friso ou estuque), pinturas, 
instalações (água, eletricidade, esgoto, telefone, força), aparelhos sanitários, 
fogão, aquecedor (marca / conservação) 
Reparos necessários/ custo  

IA
P

B
 

Orientação,  
Nível relação rua,  
Aspecto topográfico, 
área, dimensões 
Movimentação terra 
(custo) 

N. pavtos; nº salas, nº quartos, hall, banheiro, wc com chuveiro, copa, varanda, 
quarto de empregada, alpendre de serviço, tanque, garage, cozinha [riscar 
inexistentes] 
Data da construção/estado conservação 
Área coberta/pé-direito, embasamento 
Paredes, revestimentos, esquadrias, ferragens, vidros, peitoris, cobertura, águas 
pluviais, pisos, azulejos, pintura, forro, instalações, aparelhos (sanitários, 
elétricos, de cozinha), muros 

Fonte: Laudos de avaliação das CAP/IAP – Acervo Digital do HCUrb. 
Nota: Elaboração própria 
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Em relação à forma de ocupação dos lotes, os laudos do IAPI e do IPASE evidenciam maior 

atenção com a manutenção de áreas livres. Esse último é bastante específico ao determinar que a 

“localização [do prédio] no terreno” seria considerada “ótima” – segundo as instruções de 

preenchimento (figura 7) – quando afastada de todas as divisas, em conformidade com as 

prescrições legais; boa ou ruim, se colada em uma ou nas duas laterais – respectivamente – e má, 

se a edificação estivesse locada sobre os alinhamentos laterais e de frente65, o que instruía os 

avaliadores a considerarem, irrevogavelmente, a casa isolada no centro do lote como melhor 

alternativa de implantação. 

No que diz respeito às edificações, destaca-se a preocupação com a durabilidade e atualidade da 

obra, bem como com a economia na manutenção, traduzidas em itens como idade, 

“obsoletismo”, estado e custo de conservação, que alertavam para a tendência de desvalorização 

em decorrência da superação tecnológica ou funcional da arquitetura residencial. Os aspectos 

construtivos recebiam, nesse sentido, atenção particular e ocupavam a maior parcela das fichas, 

compreendendo a descrição de itens como fundação, “embasamento” (no caso do IAPB), 

paredes, esquadrias, vidros e ferragens, cobertura, revestimentos, “sobrerevestimentos” e 

pinturas, instalações e “aparelhos”. Estes últimos, diretamente vinculados ao processo de 

mecanização da casa, referiam-se aos equipamentos sanitários, de iluminação, aquecimento e de 

cozinha, como os fogões. O item “estrutura”, indicativo da distinção entre elementos de vedação 

e portantes – tão cara ao ideário modernista – não se faz presente em todos os modelos, 

destacando-se nos casos do IAPI e do IPASE apenas. Nesse último, a classificação da cobertura 

em “telhado”, “terraço” ou “outra” deixava também mais explícita a possibilidade da laje plana. 

A questão da racionalização do espaço da unidade habitacional, reverberando as noções que 

Correia (2004) vê condensados na fórmula da “máquina de morar”, objeto de atenção dos setores 

técnicos dos diversos órgãos que se dedicavam à produção de “moradias em série”, transparece 

em dois coeficientes, definidos pelas instruções de preenchimento presente nos laudos do IPASE 

(figura 7). Nesse sentido, o “coeficiente de rendimento técnico do projeto”, ao estabelecer a 

relação entre área bruta e área útil, evidenciava o desejo de redução das áreas gastas com os 

elementos construtivos (área não útil), o que indicava a conveniência de estratégias como maior 

compacidade da forma e redução da espessura das paredes – alcançada, sobretudo, com a 

                                                           
65 A possibilidade de implantação sobre o alinhamento frontal com afastamento lateral – comum no casario eclético 
urbano de fins do século XIX e início do XX – não está contemplada nessa categorização, indicando sua crescente 
condenação nos meios técnicos, diante da primazia do recuo frontal como estratégia de mediação entre o público e o 
privado, que garantia privacidade na ausência dos embasamentos e porões altos. 
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independência da estrutura. Eram aspectos a serem avaliados.  

Figura 7. Instruções de preenchimento do laudo de avaliação do IPASE 

 

Fonte: Acervo digital do HCUrb 

O outro índice, o “coeficiente de conforto” – constante nos laudos dos mesmos institutos – 
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indicava como parâmetro de juízo a amplitude relativa dos cômodos frente ao “mínimo” legal, o 

que pressupunha a definição normativa das áreas mínimas dos cômodos –, correlacionando-se 

com um dos temas centrais da discussão das vanguardas modernistas do período Entre Guerras, 

o espaço para o mínimo de existência, Existenzminimum, postulado pelos alemães. Enquanto 

parâmetro de análise do espaço interno, o parâmetro desconsidera o número de cômodos como 

característica do “conforto”, caro ao desenho de lares burgueses do século XIX, segundo o ideal 

do “santuário doméstico”, conforme sintetizado por Correia (2004).  

Por oposição, destacava a amplitude relativa de cada “peça”, cuja tradução se expressaria na 

tendência de reunião de atividades afins em cômodos de uso “flexível” – radicalizados em 

experiências de vanguarda – e traduzidos no Brasil, em espaços como a copa-cozinha ou cozinha 

americana e na sala única ou “living room”. O coeficiente passava ao largo, todavia, de outra noção 

de conforto vinculado à redução mesma dos espaços. A ideia de que casas menores seriam mais 

confortáveis devido à conveniência para o uso e trabalho doméstico, à sua “eficiência”, 

precocemente formulada nos Estados Unidos, e intimamente relacionada à redução da oferta de 

empregados, ainda no século XIX (RYBCZYNSKI, 2002, p. 157). 

Afora esses parâmetros mais quantitativos, as instruções de preenchimento do laudo do IPASE 

explicitavam ainda outro critério na avaliação da distribuição, a “independência das peças”. 

Segundo o órgão, a interdependência poderia ser tolerada – ser “sofrível” – caso não prejudicasse 

a “liberdade, higiene e conforto dos moradores”. Embora haja ainda ampla margem para leitura 

dos técnicos sobre esses aspectos, pode-se inferir que a valorização da “liberdade” dos moradores 

delimita o reconhecimento de sua crescente necessidade de privacidade, marca da construção do 

habitat moderno no projeto burguês, que se aprofundaria nos arranjos espaciais modernistas, 

sobretudo, mediante a transformação dos dormitórios em células fechadas e criação de espaços 

especializados de circulação. Sobressaía, paralelamente, o problema da insolação e de ventilação 

dos cômodos, notabilizados nos casos específicos do IPASE e IAPI, que configurariam 

desdobramentos dos pressupostos higienistas incorporados ao “paradigma ambiental” 

modernista, conforme referido por Luiz M. Eirado Amorim (2001). 

Outro aspecto a ressaltar consiste na enunciação das “dependências” como item específico dos 

laudos. Estas poderiam incluir garagem, depósitos, entre outros tipos de cômodos, mas em geral 

referiam-se aos quartos e banheiros para empregados. Nos laudos mais detalhados, eram descritas 

a parte, com campos simplificados e análogos aos do “prédio principal”, sendo classificadas – 
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pelo IPASE – conforme a situação, se “juntas” ou “separadas”, com ou sem ligação direta ao 

interior. Essa distinção entre “prédio principal” e “dependências” corrobora a visão 

segregacionista interpretada por Carlos A. Lemos (1972) como resquício da dicotomia casa 

grande - senzala, profundamente arraigada à morada e à sociedade brasileira, que se reproduzia na 

estrutura das avaliações imobiliárias. Reforçava a perspectiva da casa como lugar privado da 

família, ratificando a necessidade de agenciamento do lugar dos serviçais. 

A aparência das edificações emerge como atributo de caracterização do imóvel nos laudos do 

IPASE e do IAPI. Traduzia-se, respectivamente, nos itens “tipo e aspecto do prédio” e 

“fachada”. O primeiro, presente no laudo do IPASE para prédios construídos, referia-se de 

forma explícita à condição de “harmonia com a vizinhança”, o que relativizava a questão em 

relação ao contexto circundante. No segundo caso, figurava como campo aberto do laudo, em 

princípio livre à interpretação dos avaliadores. Não foram identificadas quaisquer instruções 

sobre as categorias a serem utilizadas nesse campo ou suas definições. 

No parecer de conclusão do laudo eram tecidos, por um lado, comentários gerais sobre as 

condições de moradia proporcionadas à família, e, de outro, sobre a garantia que a propriedade 

do imóvel poderia oferecer ao financiamento proposto, explicitando a dupla função que essas 

avaliações detinham junto às operações imobiliárias das CAP e IAP – do ponto de vista 

econômico-financeiro e de permitir aferir a qualidade mínima das habitações disponibilizadas aos 

associados por meio de uma política institucional.  

A produção desses laudos na capital potiguar como subsídio à implementação dessa “política”, é 

marcada então pelas significativas transformações na estrutura urbana entre as décadas de 1930 e 

1960, pelas expectativas alimentadas por projetos e planos propostos, concretizados ou 

frustrados, bem como pelos contornos das ações imobiliárias empreendidas pelos órgãos, seja 

por meio das iniciativas particulares dos associados, seja pelos empreendimentos diretamente 

propostos pelos institutos. Nesse sentido, o capítulo seguinte aborda o contexto histórico da 

cidade de Natal, no período de atuação das Carteiras Prediais das CAP e IAP.  
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2. NATAL E A ATUAÇÃO DOS INSTITUTOS DE APOSENTARIA E PENSÕES 
 

Entre as décadas de 1930 e 1960, sabe-se que houve representações em Natal dos Institutos dos 

Bancários (IAPB), dos Comerciários (IAPC), dos Estivadores (IAPE), dos Empregados em 

Transportes e Cargas (IAPETC), dos Industriários (IAPI), dos Servidores Públicos do Estado 

(IPASE), dos Marítimos (IAPM) e as Caixas de Aposentadoria e Pensões de Serviços Públicos do 

Estado do RN (CAPSPERN) e de Serviços Aéreos e de Telecomunicações (CAPSATC). Este 

capítulo apresenta, na primeira parte, uma aproximação ao contexto local nesse período, 

evidenciando questões relativas à ocupação do espaço, propostas urbanísticas, oferta de serviços, 

equipamentos e infraestrutura, mercado de terras e imobiliário e, em menor escala, inovações na 

arquitetura. Para tanto, recorreu-se a revisão bibliográfica, complementada com pesquisa em 

jornais em circulação à época. Na segunda parte, apontam-se elementos que ajudam a entender o 

processo de instalação e operação das carteiras prediais das agências e delegacias das instituições 

mencionadas. Para isto, fez-se uso dos dados primários coletados nos jornais, complementados 

com revisão bibliográfica – de modo a introduzir o estudo da produção imobiliária no capítulo 

seguinte. 

 

2.1 NATAL EM TRÊS MOMENTOS: CONTEXTO DA INTERVENÇÃO DAS CAP E IAP 

NA MORADIA 

 

A Revolução de 1930 não trouxe mudanças significativas – ou duradouras – na formação do 

grupo político dominante, a despeito do discurso antioligárquico mobilizado por Vargas e do 

exílio do Governador Juvenal Lamartine, que incialmente sinalizou certa ruptura. A sucessão de 

vários interventores – e a paralela ascensão de Café Filho como liderança, proveniente do 

movimento sindicalista –, caracterizou um quadro de instabilidade política. Se a derrota do 

Governo Federal nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1933 delimitou o início de certa 

aproximação de Vargas às oligarquias locais, a reconciliação se confirmou na manutenção de 

Rafael Fernandes Gurjão, eleito pelo Partido Popular em 1934, após o Golpe de 1937 

(SPINELLI, 2010). Foi nesse contexto, particularmente tenso, de realinhamento e negociação das 

forças políticas locais e nacionais – no qual se assistiu ainda ao Levante Comunista de 1935 e à 

instauração do Governo Revolucionário e Popular, por quatro dias, em Natal –, que se efetivou a 
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instalação da maioria das representações locais das instituições de previdência. 

Para se compreender, de forma mais específica, as condições em que atuaram, a partir de então, 

as Carteiras Prediais desses órgãos, fez-se um esforço de periodização do contexto local a partir 

do perfil das operações imobiliárias empreendidas, que segue corte análogo ao proposto por 

Bonduki (2014). O período entre 1938 e 1945 compreende as primeiras iniciativas documentadas 

dos órgãos, efetivadas no período de preparação e participação da cidade na II Guerra e inseridas 

no contexto do Estado Novo. O segundo momento, entre 1946 e 1950 registram, assim como na 

produção nacional, uma intensificação da concessão de financiamentos, ocorrida no Governo 

Dutra. O último período, de 1951 a 1967, retrata uma mudança no perfil dos órgãos mais 

atuantes e dos financiamentos, que segue também uma tendência nacional de redirecionamento 

dos investimentos acompanhada de crescente descapitalização dos órgãos, durante o segundo 

Governo Vargas, Jucelino Kubistchek e João Goulart. 

1º Momento - O impacto da II guerra mundial (1938-1945) 
 

Ao final dos anos 1930, Natal contabilizava cerca de 54.000 habitantes – resultado do censo de 

1940 – e era composta, ao olhar da imprensa oficial, segundo Oliveira (2008), por uma “área 

urbana” circunscrita aos bairros mais antigos – Cidade Alta e Ribeira –; pelos bairros 

“suburbanos” de Tirol e Petrópolis, setores privilegiados de expansão residencial; e uma 

“periferia” conformada pelo Alecrim, e demais aglomerações e povoados mais pobres – Guarita, 

Quintas, Rocas, Passo da Pátria e Areia Preta (Figura 8). A cidade passara então por um intenso 

processo de transformações em sua estrutura física, para o que contribuíra sobremaneira a 

inauguração, em 1939, das “grandes obras” de saneamento, resultado da implantação, parcial, do 

Plano Geral de Obras, elaborado e implementado pelo Escritório Saturnino de Brito. Esse 

contexto sanitário favorável foi fundamental – além da localização estratégica da cidade – na sua 

escolha para sediar bases militares norte-americanas durante a II Guerra (DANTAS, 2003a).  

Marco no processo de modernização, tais obras significavam a retomada e coroamento, sob o 

Estado Novo, de um conjunto iniciativas em prol da higienização, que vinham sendo 

sistematicamente encampadas pelas elites locais, ao menos desde fins do Século XIX, visando a 

superação do “atraso” representado pelo passado colonial e construção da almejada “cidade 

moderna”, sã e bela, ideal e instrumento de civilização e progresso (EDUARDO, 2000, 

DANTAS, 2003b). Esses esforços foram marcados por práticas de exclusão socioespacial, 
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relacionando-se intimamente com a delimitação de territórios populares – como Passo da Pátria, 

Rocas, Alecrim, Quintas –, o que se vincula aos movimentos da nova lógica de ocupação espacial, 

“onde a segregação se tornaria estrutural” (DANTAS, 2003b, p. 39)66.  

Figura 8. Bairros e localidades de Natal nos anos 1930 

 

Fonte: Dados de Oliveira (2008) sob Base cartográfica atual (Prefeitura do Natal, 2014)  
Nota: Elaboração própria. 

                                                           
66 Esse aspecto seria perpetuado no escopo dos instrumentos de planejamento e intervenções posteriores, conforme 
salientaram diversos autores, como Ferreira (1996), Oliveira (2000), Eduardo (2000), Lima (2001), Dantas (1998, 
2003b), Dantas (2003a) e Almeida (2007, 2009) e Medeiros (2011), que tratou do tema a partir da implantação dos 
transportes sobre trilhos. 
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Nesse sentido, destaca-se, dentre as propostas e planos anteriormente elaborados para Natal, 

retomados ou modificados no Plano Geral de Obras (1935): a criação da “Cidade Nova” (1901-

1904) – terceiro bairro “oficial” traçado pelo agrimensor de ascendência italiana, Antonio 

Polidrelli e primeiro momento-chave das intervenções sobre a cidade67 (DANTAS, 1998), que 

materializava o desejo de auto segregação das elites locais; o “Plano Geral das Obras de 

Saneamento de Natal” (1924), desenvolvido sob a coordenação de Henrique de Novaes; o “Plano 

de Sistematização” (1929), proposto pelo arquiteto Giacomo Palumbo, o qual permaneceu como 

importante instrumento regulador da ocupação do solo até meados dos anos 1960, ao ser 

convertido na Lei Municipal n. 04/1929 (FERREIRA et al, 2008). 

Ao seguir os princípios do Urbanismo Sanitarista, o Escritório Saturnino de Brito foi contratado, 

em 1935, para conceber e implantar uma proposta de reordenação do espaço urbano e de sua 

expansão, pensando a cidade de maneira global, a partir da racionalidade dos serviços sanitários, 

com implicações sobre o sistema viário e o conjunto de áreas livres. Além do desenho urbano, o 

Escritório elaborou projetos arquitetônicos de equipamentos julgados essenciais ao “progresso” 

da capital potiguar – aeroporto, estação ferroviária conjunta, centro administrativo, hotel e sede 

da Repartição de Saneamento de Natal, criada em 1935. Com isso, visava-se criar não apenas 

novos cenários, mas novos usos e novas sociabilidades (DANTAS, 2003a).  

Assistir-se-ia, nesse contexto, à extensão das redes de abastecimento de água, privilegiando os 

bairros centrais, Tirol e Petrópolis. Nas regiões mais pobres, onde não se teria condições de pagar 

pela ligação individual, foram implantados chafarizes – dois no Alecrim, com indicação para 

execução de mais um neste bairro, dois nas Rocas e um em Petrópolis. Já as redes de coleta de es-

goto, ficaram restritas às áreas da Ribeira e Cidade Alta, na primeira etapa (DANTAS, 2003a). 

As propostas urbanísticas, secundárias em relação à infraestrutura, permaneceram em grande 

parte no papel. Concretizaram-se duas das “avenidas da encosta” – que serviam de leito aos 

coletores gerais de esgoto –, delimitaram-se os parques públicos no entorno de reservatórios e em 

volta da Lagoa Manoel Felipe, o qual já fora proposto por Palumbo. Paralelamente, a Prefeitura, a 

cargo do Engenheiro Gentil Ferreira, promoveu o calçamento de diversas vias e logradouros 

públicos nesse período (SOUZA, 2008). 

                                                           
67 A implantação da Cidade Nova acarretou a expulsão da população mais pobre que habitava a região, bem como a 
derrubada de suas casas, o que lhes rendeu a alcunha de “Cidade das Lágrimas” (FERREIRA, 1996).  



71 

 

Apenas dois elementos arquitetônicos constantes no plano foram efetivamente construídos, mas 

tiveram importante caráter inovador na arquitetura: o Grande Hotel, com projeto de autoria do 

arquiteto francês, instalado em Recife, Georges Munier, parte da tendência racionalizante que 

Segawa (1999) denomina “modernidade pragmática” e a Sede da recém-criada Repartição de 

Saneamento de Natal, projetado pelo Escritório de Francisco Firmino Saldanha – que também 

assinou outros equipamentos previstos no plano. Este último seguia as linhas do modernismo 

racionalista, introduzido de forma pioneira na cidade (FERREIRA et al, 2008). 

Dentre as importantes transformações por que passou a paisagem da cidade ao longo da década 

de 1930, destaca-se a proliferação de prédios com três pavimentos no bairro da Ribeira. 

Destinados essencialmente a comércios, serviços bancários e a escritórios, como o “Edifício 

Campelo”, “Varela” e do Banco do Rio Grande do Norte (OLIVEIRA, 2008), além de órgãos 

públicos como a Sede dos Correios e Telégrafos (1936), estes edifícios simbolizavam o 

desenvolvimento do setor terciário e a materialização da função econômica que a cidade vinha 

consolidando desde o início do século. Na Cidade Alta – antes quase exclusivamente familiar – 

também ocorria modificações substanciais, devida à abertura de estabelecimentos comerciais e 

serviços públicos diversos, concentrados à Avenida Rio Branco, cujas árvores frondosas, passeios 

e iluminação justificavam o título de “coração da cidade” (PINTO, 1971, p. 33).  

Os bairros de Petrópolis e Tirol, originários da antiga “Cidade Nova”, extensão da área 

residencial da Cidade Alta, apesar de permanecerem com baixa densidade, concentraram, junto 

com as áreas centrais, os principais investimentos públicos. Existiam ali equipamentos esportivos 

e de lazer mais elitizados, como o Aero Club (1928), o Stadium Juvenal Lamartine (1928) a Praça 

Pedro Velho (1937) – reduzida e urbanizada, contando com parque e quadras, em 1939 –, bem 

como de saúde, como o Hospital Miguel Couto (1909) – cujo novo edifício foi concluído em 

1936 – e a Maternidade de Natal68 (1941). O Dispensário Sinfrônio Barreto, assim como a Casa 

de Câmara e Cadeia (1911), também existentes no bairro, seriam transferidos da região no início 

dos anos 1940 (OLIVEIRA, 2008). 

Criado oficialmente em 1911, mas ocupado ao menos desde fins do Século XIX, o Alecrim já era 

o mais populoso bairro da cidade desde os anos 1920 (FERREIRA et al, 2008). Dentre as 

localidades consideradas populares, era a que crescia mais intensamente. Apesar disso, em relação 

                                                           
68 Embora concluída nesse período, a edificação em estilo neocolonial foi requisitada pelo Ministério da Guerra e 
passou a servir de Hospital Militar, até 1950, quando foi efetivamente inaugurada a então denominada Maternidade 
Januário Cicco (SOUSA, 2008, p. 397) 
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à Cidade Alta, Ribeira, Petrópolis e Tirol, recebia menos investimentos públicos, os quais eram 

noticiados pela imprensa como concessões, e não respostas a demandas necessárias e legítimas, 

segundo observou Oliveira (2008, p. 55). O comércio do bairro, vinculado às origens, como 

entreposto comercial e caminho para o Sertão, se diversificava e enriquecia de forma 

independente. Sua dinâmica foi reforçada com a construção do Mercado Público, em 1939.  

A demanda gerada pela população em crescimento, que também alcançava – em parte – novo 

potencial de consumo, fez surgir o primeiro estabelecimento privado de ensino, o Colégio Nossa 

Senhora das Neves (1932)69, somando-se às escolas públicas existentes, o Grupo Escolar Frei 

Miguelinho (1913) e a Escola Profissional do Alecrim (1922), às quais logo se acrescentaria a 

Escola Estadual João Tibúrcio (1935). O bairro abrigava ainda um conjunto de equipamentos 

indesejados nas áreas centrais, como o cemitério (1856), que dera início a sua ocupação, o 

Hospital de Alienados (1882). Nos anos 1930, entraram em funcionamento o Centro Clínico do 

Alecrim70 (1935) e a Policlínica (1939). 

Em 1939, a maioria dos pequenos estabelecimentos industriais da cidade estava ali situados, a 

julgar pela Exposição de Produtos Agrícolas e Industriais do RN, realizada naquele ano 

(OLIVEIRA, 2008). Entre eles, Oliveira cita as oficinas de produção de objetos e móveis de 

madeira da Escola Profissional do Alecrim, a Fábrica Ipiranga, de massas alimentícias, São Pedro, 

Vitória e Potiguar, de bebidas artesanais, além do Curtume São Francisco. A municipalidade 

também havia construído nesse local uma vila operária, em 1932 (DANTAS, 2003a). Essa ação 

representou, para Almeida (2007, p. 134) o momento a partir do qual, de forma efetiva, “o 

Estado passou a conceber diretamente moradias, modificando definitivamente seu papel no setor 

habitacional” em Natal71, o que também demarca o crescente reconhecimento daquela área como 

um bairro industrial e operário. 

                                                           
69 Mais tarde, instalaram-se no bairro o Instituto Sagrada Família (1941) – vinculado à grupos religiosos – e a Escola 
Ary Parreiras (1945), fundada pelo Almirante Ary Parreiras, a partir da Base Naval do Alecrim, que esteve durante 
certo período, instalada provisoriamente em sala cedida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil 
(ALVEAL, 2011, p. 52). Esse aspecto é interessante na medida em que evidencia as redes de relações firmadas na 
dinâmica de construção do bairro, envolvendo setores militares, organizações sindicais e estabelecimentos de ensino. 
70 Em 1943 o edifício, situado na Avenida Presidente Bandeira, passou a abrigar o Hospital Evandro Chagas, local de 
isolamento para os portadores de doenças de “notificação compulsória” (SOUSA, 2008, p. 570). 
71 Almeida (2007, p. 58) identificou que, ainda em 1910, o Governo do Estado indicara a construção de três vilas 
operárias, “com boas condições de salubridade, sendo servidas de água e esgoto, e com um grande pátio central bem 
iluminado, ventilado e comum às pequenas habitações”. Essa realização anteciparia tal marco em duas décadas, mas 
sua concretização não foi confirmada pela autora e permanece desconhecida até o momento. 
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Essas transformações mostravam uma dinâmica que despertava surpresa e curiosidade em setores 

das elites, sendo relatadas de forma ufanista nas crônicas do Jornal A República. Assim, Aderbal 

de França convidava seus leitores – que não eram moradores ou conhecedores do Alecrim, em 

princípio – a lançarem outro olhar ao “bairro pobre”, como o denominou, para constatarem as 

evidências do seu “progresso”: 

(...) veja o seu comércio, a sua praça, os seus melhoramentos, as suas novas ruas 
e avenidas. Aprecie as casas de residência que estão surgindo por lá. Observe o 
movimento de passageiros nos bondes, (...) a modernização do cemitério (...), a 
construção do grande sanatório de tuberculosos (...). Assista a missa na Matriz 
de São Pedro, entre no Colégio das Neves, tome par na alegria do povo nas 
festas tradicionais (...). [É] novo ambiente que surge, num próspero panorama 
de subúrbio, cinemas, feira livre, mercado novo, calçamentos, drogarias e 
farmácias, policlínica, escoteiros, derrubada diária de velharias, alinhamentos de 
prédios novos, hospitais (...) (FRANÇA, 1940, p. 8).  

 

Noutro texto, o cronista daria mais ênfase à intensa atividade construtora na área, que 

transformava com voracidade a paisagem de ares interioranos e contribuía certamente, em sua 

leitura, para a conformação daquele que julgava ser o “próspero panorama de subúrbio”: 

Lugares onde antes existia uma casa dentro de um sítio [...] se transformam em 
vilas, em ruas, em avenidas, onde a gente conta dezenas de novas residências 
(...) parece uma verdadeira cidade (...), água do saneamento e luz, (...) 
[construções] novas, modernas, elegantes. Os melhoramentos da Prefeitura 
deram a maior força a essa expansão (...). (FRANÇA, 1940, p. 8). 

 

Destacava nominalmente as realizações da municipalidade, ora a cargo do engenheiro Gentil 

Ferreira de Souza, cujo nome identifica uma das principais praças do bairro, construída em sua 

gestão, em 1939. No local havia sido inaugurado o bar Quitandinha (1938), considerado o 

“Grande Ponto” do Alecrim, epicentro de grande vitalidade do bairro, entre os anos 1940 e 1970, 

conforme recordação de antigos moradores (ALVEAL, 2011). Além disso, nele estava localizado 

o maior número de cinemas, inclusive o principal à época, o Cine Teatro São Pedro (1930). 

Entre fins dos anos 1930 e início dos anos 1940, novos equipamentos e infraestruturas militares 

foram introduzidos a fim de preparar Natal para II Guerra. Essas passariam a funcionar como 

importantes elementos direcionadores do crescimento urbano. Oliveira (2008) destaca, nesse 

sentido, a Base Naval do Alecrim, a Base Aérea de Parnamirim – localizada fora do perímetro 

urbano – e o quartel do Tirol – em frente ao aeroclube, compostos por diversos equipamentos, 
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desde alojamentos, escolas, pavilhões de armazenamento. Construídos em ritmo acelerado, 

impactavam e surpreendiam a cidade, empregando grande quantidade de trabalhadores72. Eixos 

viários foram consolidados para conectar essas estruturas, em especial a chamada “Parnamirim 

Road” – primeira pista asfaltada, que redefiniu o sentido de expansão de Natal. 

Essas transformações se aprofundaram, ganharam novo ritmo e significado com a entrada do 

Brasil na II Guerra, em 1942, em contexto contraditório e mais adverso. O aumento do afluxo de 

imigrantes, tanto os militares e civis – atraídos pelo “clima de falso progresso” (CLEMENTINO, 

1999) – como retirantes da seca, que fora especialmente grave naquele ano, provocaram um 

espantoso crescimento populacional. A circulação de dinheiro e aumento da demanda 

favoreceria, em contrapartida, a diversificação do comércio e das atividades urbanas 

(FERREIRA, 1996), num cenário de intenso intercâmbio cultural com os americanos73. 

Estabelecia-se, contraditoriamente, um quadro de crise. O sistema de abastecimento de água 

tornava-se precário, em parte devido ao aumento inesperado da demanda (DANTAS, 2003a). 

Sofria-se com a carência de gêneros alimentícios, alta dos preços dos bens de consumo em geral, 

e com o sucateamento do sistema de transportes74. A entrada de novos veículos tornava o 

trânsito caótico (OLIVEIRA, 2008). 

A exacerbação da carência de moradias estimulou uma “febre de construções”, inflacionando os 

preços dos materiais de construção já escassos pela alta demanda das obras militares 

(OLIVEIRA, 2008). Conforme Ferreira (1996), o mercado de imóveis para aluguel passou a ser 

mais atrativo, e para ele se direcionariam parte dos recursos acumulados pelos setores favorecidos 

com a Guerra, entre os quais destaca os comerciantes. Novas modificações significativas 

ocorriam na paisagem, despertando especial atenção das elites os bairros de Petrópolis, Tirol e 

Alecrim, conforme se apreende de outras crônicas de Aderbal de França: 

                                                           
72 Além de surpreender a cidade, o emprego de grande número de trabalhadores da construção civil também pode ter 
tido desdobramentos na formação técnica e cultural da mão de obra, supondo que também se tenha buscado 
racionalizar a execução das obras para atingir maior eficiência, possivelmente com interferência direta de 
profissionais norte-americanos. É uma questão que merece estudos específicos. 
73 Câmara Cascudo (1980, p.401) estimou que entre 1942 e 1944 cerca de 10 a 15 mil militares estadunidenses (sem 
contar os soldados brasileiros) conviveram com a população natalense. Ao considerar que a cidade mal ultrapassara, 
até então, a marca dos 50.000 habitantes, ele supôs que cerca de 20% da população residente na cidade, neste 
período, era constituída por estrangeiros. 
74 O serviço de bondes elétricos, já em processo de decadência em fins dos anos 1930, havia sido utilizado como 
estímulo à ocupação das áreas “suburbanas”, e proporcionava certa comunicação das “periferias” com o centro. Suas 
três linhas conectavam a Cidade Alta-Ribeira à Lagoa Seca via Alecrim (1), à Tirol (2) e à Petrópolis, seguindo até a 
orla (3) (MEDEIROS, 2011). Avançava, no entanto, o calçamento das vias, a criar condições para o melhor uso do 
transporte rodoviário, que paulatinamente substituiria os antigos elétricos. 
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Todos os bairros natalenses têm renovado as suas fisionomias. Os velhos 
corredores e as avenidas desertas, os becos tradicionais, os sítios imensos e as 
chácaras sombrias – tudo se modifica. Petrópolis deixou para a história os 
“picnics” [...], Tirol ressurgiu dos grandes quarteirões e das suas areias 
esfalfantes, Alecrim transpôs os degraus do avanço rápido. Por toda parte casas 
luxuosas, modernas, confortáveis se ergueram, avenidas se abriram, 
calçamentos enfrentaram as extensões do tráfego (FRANÇA, 1943, p. 6). 

 

A construção de casas novas e confortáveis – modernas e luxuosas – se deu concomitantemente 

a de tipologias populares menos aceitas (cortiços e mocambos), “indesejadas” no espaço urbano, 

indicando que parte da população não era atendida pelo mercado de imóveis, seja por 

insuficiência na oferta, seja por não disporem de recursos para constituírem, efetivamente, uma 

demanda. Os construtores, por sua vez, fariam proliferar tipos econômicos, inclusive em locais 

considerados nobres, provocando reação de setores das elites locais, como mostra outro artigo 

d’A República: 

[Petrópolis] está sendo levada na onda dos vícios de oportunismo econômico, 
num flagrante erro de apropriação. É necessário notar que o espírito promove a 
construção de casas “baratas”, só tem realmente a finalidade da ambição em 
detrimento da estética da cidade. (...). Mas no trecho de Petrópolis, em plena 
avenida de maior trânsito e destinada a melhor sorte [Nilo Peçanha], é que não 
teria cabimento o tipo de casas de material ordinário e de plantas em atropelo 
que estão investindo contra os foros do bairro. (FRANÇA, 1942, p. 8) 

 

A Repartição de Saneamento e o Departamento de Saúde Pública eram órgãos que 

desempenhavam importante papel na análise e fiscalização das novas construções. Mas, segundo 

Almeida (2009, p. 79), sua capacidade de atuação ficou muito aquém do necessário, fazendo com 

que os interesses do mercado predominassem sobre a produção do espaço citadino e da 

habitação, conforme já observara Ferreira (1996).  

A incômoda presença dos flagelados e o aumento da mendicância nas ruas constituiu outro 

“problema” noticiado com frequência na imprensa. Medidas emergenciais e enérgicas foram 

tomadas pelo Governo (OLIVEIRA, 2008), dentre as quais, a construção de abrigos, inicialmente 

improvisados e depois permanentes, localizados nas imediações da chamada Vila Operária75, à 

Avenida Dois, no Alecrim (O PROBLEMA..., 1942, p. 3). Para “solucionar” a questão, somariam 

esforços a Comissão de Assistência aos Flagelados, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e o 

                                                           
75 As notícias em torno da construção do abrigo desse período referem-se de forma recorrente à “Vila operária” 
como uma localidade. É possível que seja a vila construída em 1932, citada por Dantas (2003a).  
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Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social (SERAS), conjuntura que concorreu para 

estruturação e profissionalização do Serviço Social em Natal76. Nesse contexto, a LBA se 

articulou para empreender, em 1945, a construção de uma “vila operária” no Tirol, cujo plano 

elaborado de acordo com as instruções “do Rio [de Janeiro]” – onde ficava a sede da Legião. 

Compunha-se de 100 casas, parque infantil, “uma amplificadora para propaganda social, 

administração etc.”. É outra proposta habitacional cuja concretização não foi possível confirmar. 

A partir dos anos 1940, os planos urbanísticos, até então propostos pelas elites dirigentes com 

vistas à construção de sua almejada “cidade moderna”, não teriam o mesmo protagonismo 

enquanto instrumentos orientadores e definidores de intervenções sobre a cidade (DANTAS, 

2003a). Os ditos “problemas urbanos”, antes pontuais e localizados no espaço, se alastravam por 

diversos setores da realidade citadina e se converteriam, a partir desse momento, nos principais 

norteadores das ações sobre o espaço. O problema sanitário e a falta de moradia agravaram-se 

sensivelmente. Logo seria gestada a necessidade do planejamento urbano, cuja institucionalização 

se consolidou a partir de meados dos anos 1960. 

 

2º Momento - O legado da Guerra, crescimento e crise (1946-1950) 
 

Ao final da II Guerra Mundial, a diminuição da atividade militar na cidade ocasionaria um alto 

índice de desemprego. Como tentativa de minimizar os efeitos da retirada dos soldados 

estadunidenses – e da circulação de moeda gerada por sua presença –, certo contingente militar 

brasileiro foi mantido na cidade e, posteriormente até ampliado (CLEMENTINO, 1995). 

Segundo Ferreira (1996), a despeito desses problemas, determinados setores da população, 

especialmente pessoas ligadas ao comércio e serviços, contavam à época com consideráveis 

fortunas acumuladas, capital que seria redirecionado, em parte, para a criação e consolidação de 

um mercado fundiário e imobiliário economicamente relevante.  

                                                           
76 Segundo Rita de Lourdes de Lima (2006), o serviço social começou a estruturar-se em Natal a partir dos anos 
1930. Após a Intentona Comunista, foram criadas, por iniciativa do clero e militantes católicos, diversas entidades, 
como a Juventude Feminina Católica Brasileira de Natal (JFCBN), a Liga Feminina da Ação Católica para senhoras 
(LFAC) e o Homens da Ação Católica (HAC), etc. Em 1942, a Legião Brasileira de Assistência, entidade nacional 
voltada a atender as famílias dos convocados para a guerra – inaugurou uma sede local, ao mesmo tempo em que a 
Igreja fundou o Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social, cujo público alvo era crianças abandonadas. 
Nessa época, foram ministrados os primeiros cursos emergenciais para formação de visitadoras sociais e, dois anos 
depois, em 1945, criada a Escola de Serviço Social de Natal. 
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O primeiro registro conhecido de um loteamento particular, em 1946, marca, conforme Ferreira 

(1996, p. 159), o início da produção capitalista do espaço urbano natalense. No mesmo ano, 

Câmara Cascudo lançava sua “História da Cidade do Natal”, na qual já alertava para a avidez com 

que os parceladores transformavam terra rural em urbana, de maneira desordenada: 

 

A paisagem, ela própria (...) está merecendo os cuidados e as defesas 
administrativas contra a maré da avidez humana (...), se não existir barreira real, 
intransponível e segura, não haverá trecho de paisagem (...) que resista ao 
desejo material de transformá-la em lotes-de-casas. (CASCUDO, 1980 [1946], 
p. 03). 

 

Com a insuficiência de ações mais incisivas do poder público no controle da ocupação do solo, a 

cidade crescia, em grande medida, ao sabor dos interesses privados (FERREIRA, 1996). Nesse 

período, o Alecrim continuava a crescer aceleradamente, tanto que chegaria a abrigar o 

correspondente a 50,16% da população em 1950 (IBGE, 1950). Com o fim do Estado Novo, 

constituía, cada vez mais significativamente, um importante colégio eleitoral.  

As mudanças no bairro nesse período também foram noticiadas pela imprensa local. A título de 

exemplo, registraram-se os seguintes “melhoramentos” nos jornais de 1946: o calçamento de vias 

importantes (UM MELHORAMENTO..., 1946); a reforma da policlínica 

(INAUGURADOS...1946); a construção da vila e do hospital das forças armadas da marinha 

(HOSPITAL..., 1946); do “Clube Alecrim” (EM VISITA..., 1946); e de uma sorveteria de 

“instalações moderníssimas” que ia “ao encontro das necessidades da elite social do Alecrim” 

(INAUGURA-SE..., 1946). O bairro, que já concentrava o maior número de cinemas da cidade, 

em 1947, contou com a abertura de outros dois, o Cine Alecrim e o Cine São Luís (ALVEAL, 

2011, p. 111). 

Conquanto demonstrasse sua preocupação com os problemas que poderiam surgir – 

“vertiginosos e horrendos” – de um crescimento mal orientado, Cascudo traçava perspectivas 

otimistas para o bairro: 

Ninguém vai discutir que o Alecrim é a futura cidade residencial (...). (...) com 
suas avenidas retangulares, sua extensão em claridade, suas possibilidade de 
desdobração [sic], aparece como um milagre de previsão dos velhos e acusados 
administradores antigos (CASCUDO, 1980 [1946], p. 15). 

 

Paralelamente, desenvolvia-se o comércio na Cidade Alta, impulsionando a consolidação dos 

bairros limítrofes como áreas de residência, conforme narrava Aderbal de França (1946, p.8) para 
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o Jornal A República: “(...) invadindo o centro urbano, o comércio já está modificando 

profundamente a característica da Avenida Rio Branco, de onde as famílias se afastam para que se 

instalem mais casas de negócios”. Em seguida, acrescenta: “os três bairros – Petrópolis, Tirol e 

Alecrim, este já subdividido77 – se tornam os centros palpitantes da vida residencial da cidade”. 

No que diz respeito à arquitetura, após a primeira – e já mencionada – obra dita modernista em 

Natal, a Sede da Repartição de Saneamento, segundo Alexandra C. Seabra Melo (2004, p. 47), 

“observa-se um hiato na produção modernista potiguar (...) até a chegada da década seguinte 

[1950], quando se inicia a disseminação do moderno em residências (...). Durante esse período 

[anos 1940], a cidade viu-se dominada por construções de linguagem eclética”. Nesse sentido, 

Edja Trigueiro, Fernanda Cappi e Maíra Nascimento (2010, p. 6), assinalam a existência de uma 

“linha de continuidade” entre edifícios ainda vinculados a expressões que denominam de 

“ecletismo tardio” e edificações que apontam para uma tendência de maior racionalização, 

vislumbradas no “encobrimento dos telhados, nudez das superfícies (janelas sem cercaduras, 

marquises sem consoles)”, e também nos “elementos característicos de avanços tecnológicos da 

época (marquises em cimento armado, janelas basculantes de ferro e vidro) em volumetrias 

compostas”. Concorriam, portanto, diversas tendências, desde expressões mais próximas ao Art 

Déco, ao neocolonial, classicismo racionalista, como também ocorriam no cenário nacional 

(SEGAWA, 1999). 

Embora esse momento seja reconhecido como um “período sem planos”, devido à carência de 

planos formais – como os anteriores –, Dantas et al (2006) apontam uma série de ações 

sistematizadas no sentido de tentar ordenar e controlar o crescimento urbano. Nesse sentido, 

destacam, por um lado, a permanência do Escritório Saturnino de Brito à frente da Repartição de 

Saneamento, que passou por mudanças institucionais importantes, sobretudo a partir dos anos 

1950, e, por outro, a permanência das diretrizes do Plano de Sistematização como baliza ao 

crescimento.  Certas ações também foram empreendidas em fins da década de 1940, na Prefeitura 

de Sylvio Pedrosa (1946-1950) – personagem cuja memória política está, segundo Arthur Luís de 

                                                           
77 A subdivisão a que o autor se refere era, provavelmente, o resultado da Lei Nº 251/1947. Esta restringia o bairro 
quase que a seu contorno atual. Os limites oficialmente definidos foram: à Oeste, com a linha ferroviária – separando 
o Alecrim e as Quintas –; ao Sul, com a Av. Bernardo Vieira; à Leste, com as ruas Jaguarari, Alberto maranhão e a 
Av. Prudente de Morais; ao Norte, com o canal do Baldo. Quando da sua criação, em 1911, de acordo com Lei N. 
151, o bairro estendia-se até a Avenida Capitão Mor-Gouveia, ao Sul, às margens do Rio Potengi, à Oeste, e pela 
Baldo e toda a Rua Ceará-Miriam, ao Norte, segundo registrado em Alveal (2011, p. 20). 
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Oliveira Torquato (2011), intimamente ligada à ideia de construção de uma Natal moderna78. 

Nesse sentido, os jornais noticiavam com frequência a modernização dos bairros, execução de 

obras viárias – dentre as quais a “vedete” era a Avenida Circular, proposta remanescente do 

Plano de Palumbo (DANTAS, 2003b). A urbanização das praias e os melhoramentos que 

viabilizavam maior integração das Rocas ao centro seriam as “marcas” de sua administração 

(TORQUATO, 2011). 

Além disso, em 1948 noticiou-se a criação da “Comissão de Planificação e Zonificação”, 

presidida pelo Engenheiro Octávio Tavares – Diretor de Obras da Prefeitura –, e composta por 

Wilson Miranda, engenheiro da mesma Diretoria, Sebastião Medeiros – representante do Clube 

de Engenharia – e Valter Macedo – procurador fiscal da Prefeitura (ORGANIZADA..., 1948). A 

constituição de comissões no campo do urbanismo no Brasil é registrada desde fins do Século 

XIX, mas ganharia novos contornos a partir do primeiro Governo Vargas. Conforme Sarah 

Feldman (2012), as Comissões de Planos vinculadas à Administração Municipal, e os 

Departamentos das Municipalidades, no âmbito estadual, constituiriam dois marcos institucionais 

importantes nas mudanças na abordagem das práticas urbanísticas no Brasil nesse período, entre 

outros aspectos por incorporarem representações de setores organizados da sociedade civil79. 

Essa prática – vinculada à tradição estadunidense – teria, no entanto, vida efêmera no país, 

repercutindo na criação de órgãos de urbanismo nas estruturas do governo, a partir dos anos 

1940. Após 1946, a Associação Brasileira dos Municípios – ABM – passaria a atuar diretamente 

na assistência técnica e promoção de intercâmbio entre os municípios (FELDMAN, 2012).  

Pouco se sabe, todavia, sobre as atividades da comissão criada em Natal. Como observado, era 

quase restrita ao quadro técnico da própria municipalidade, incluindo apenas um representante 

do Clube de Engenharia. Não há também registros sobre sua relação com órgãos como a ABM e 

o Departamento das Municipalidades, existente no estado nos anos 1940. O título dado à 

comissão – que parece traduzido do espanhol Planificación y Zonificación – aponta para um possível 

                                                           
78 Pedrosa retornou à cidade depois de longa estadia na capital da República, onde se formara em Direito, e após 
cursar o ensino secundário na Inglaterra, o que lhes conferia a imagem de forasteiro e homem moderno, alimentada 
pela imprensa. Ao mesmo tempo, descendia da influente e tradicional família Albuquerque Maranhão, filho de 
Fernando Pedroza e neto de Pedro Velho (TORQUATO, 2011). Vale acrescentar que era gerente da Sociedade 
Construtora e Comercial Jogentil, empresa que em 1944 se uniu à firma Construções Gerais, Ltda., sediada em 
Fortaleza, para formar a Sociedade de Construções Gerais Ltda. O fato foi festejado pela imprensa local à época 
(UMA GRANDE...,1944) e indica sua relação com o setor imobiliário emergente à época. 
79 Cita, nesse sentido participação das Associações Comerciais, grupos vinculados à imprensa, associações e entidades 
de engenheiros em geral (FELDMAN, 2012). 
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desdobramento mais direto da participação do prefeito como representante do Brasil no III 

Congresso Histórico Municipal Interamericano, realizado em Porto Rico naquele mesmo ano.80  

No campo da habitação, pode-se dizer que as perspectivas de mudanças e ampliação da política 

em nível nacional, no contexto democrático, trariam expectativas positivas para a capital potiguar. 

Ainda na primeira quinzena de 1946, uma matéria publicada n’A República anunciava que o 

DNPS estava estudando “o plano de construção de uma cidade proletária em Natal”:  

(...) A classe trabalhadora natalense permanece ainda numa situação lamentável 
no que se refere ao problema da habitação. Todos conhecemos as condições de 
vida em nossos bairros operários. São condições de miséria. Condições que não 
podem perdurar em face do desenvolvimento político e social do nosso país. 
Podia-se tentar a modificação local dessas condições nos próprios bairros onde 
elas mais fizessem sentir seus rigores. Mas a iniciativa do Ministério do 
Trabalho ultrapassa essa perspectiva e anunciando o estudo do projeto para 
construção de uma cidade proletária dá ao nosso povo motivos de justa 
satisfação (A CONSTRUÇÃO..., 1946, p. 3) 

 

Talvez como resultado de renegociações ou redirecionamento dessas pretensões, poucos meses 

depois se anunciou a assinatura de contrato para “construção de mil casas populares” pela 

Prefeitura com a Fundação da Casa Popular, instituição recém-criada para enfrentar a questão 

habitacional no país, (CONSTRUÇÃO... 1946, p.8). Para efetivar a proposta, formou-se a 

“Comissão Municipal da Casa Popular”, inicialmente empenhada em proceder ao “levantamento 

imediato de uma área nas Rocas, que será doada à Fundação (...), com o respectivo plano 

urbanístico; abertura de concorrência para compra de outros terrenos” e início do “fixamento 

dos interessados”. Sob a presidência de Sylvio Pedrosa, era composta por uma maioria de 

bacharéis em direito, que eram cinco membros, um médico, uma professora formada em 

economia doméstica, um empregado da Cia. Força e Luz, e um engenheiro. Este último era 

Wilson Miranda e entre os bacharéis, estava o presidente da CAPSPE-RN, o advogado Ciro 

Barreto de Paiva (INSTALADA..., 1946, p. 4).81  

                                                           
80 Neste evento, Sylvio Pedroza foi relator da Comissão de “Urbanização e Serviço Social, Planificação da Cidade e 
do Campo”, a qual foi presidida pelo Prefeito norte-americano de Royal Oak, em Michigan, e secretariada pelo 
arquiteto da municipalidade de Buenos Aires, Remo Bianchedi, conforme Torquato (2011). O autor destaca a criação 
do cargo de historiador da cidade, conferido à Câmara Cascudo, em decorrência das recomendações do congresso. 
81 Os integrantes citados eram: o Dr. Adalberto Amorim, Juiz de Direito da vara de Natal, Dr. Aderson Lisbôa, 
Promotor Público, o Professor Ulisses Góes, Diretor da Cooperativa de Crédito Norte-Rio-Grandense Ltda., antiga 
Caixa Rural e Operária, da Escola de Comércio e figura de expressão do meio religioso local, todos formados em 
Direito; o Dr. Silvino Lamartine de Faria, filho de Juvenal Lamartine, médico do Instituto de Proteção e Assistência 
à Infância e integrante da LBA, junto a Góes; Srta. Santa Guerra, professora de francês formada em Economia 
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É difícil precisar quais os desdobramentos dessa movimentação, podendo-se assinalar, no ano 

seguinte, a criação do “Conselho de Habitação Popular”, formado por Pedrosa, Wilson Miranda, 

Ciro Barreto e Silvino Lamartine, e, em 1948, a inauguração do “Núcleo populacional das 

Quintas”, com apenas 74 casas (GURGEL, 2005)82. Notícias nos jornais evidenciaram também o 

loteamento e doação de terrenos pela Prefeitura, mediante aforamento, a pessoas 

“reconhecidamente pobres”, “nas imediações da Vila Operária” em Lagoa Seca83, e nas Rocas. 

Em termos de habitação, destacava-se também a continuidade, em finais dos anos 1940, da 

construção de vilas destinadas à residência dos militares que permaneceram após a Guerra, como 

a Vila dos Sargentos (1949) e a Vila dos Oficiais da Polícia (1947-1951) (MEDEIROS, 2007). 

 

3º Momento - Expansão urbana e inovações na arquitetura (1951-1964) 
 

O agravamento do quadro geral de abastecimento e serviços sanitários durante e no período 

imediatamente posterior à II Guerra Mundial, a despeito dos alertas emitidos pela RSN – que não 

conseguia angariar fundos para executar as obras necessárias – repercutiu, em 1951, na 

contratação da II Etapa das Obras de Saneamento e na transformação da Repartição numa 

autarquia – o Departamento de Saneamento do Estado, cuja circunscrição passava a abranger 

outras cidades do estado. Nesse contexto, passaria a assumir, de forma mais incisiva, 

competências relativas à gestão e planejamento urbano, assumindo atribuição de controle sobre 

as ações da Prefeitura em relação ao traçado, reforma e abertura de ruas, bem como sobre as 

novas habitações – para as quais se prescreveu uma série de orientações, vinculadas 

essencialmente às dependências sanitárias (DANTAS, 2003a).  

Em 1952, os estudos foram contratados pelo Governo do Estado, então a cargo de Sylvio 

Pedrosa. Previu-se a expansão da rede de abastecimento de água em detrimento dos esgotos – a 

qual teria breves ampliações, destacando-se o coletor da Hermes da Fonseca –, devido a 

restrições financeiras. Enquanto o projeto de 1939 abrangia três zonas – correspondentes à (1) 

Ribeira, (2) Rocas e Santos Reis e (3) Cidade Alta, Petrópolis, Tirol e Passo da Pátria –, a nova 

                                                                                                                                                                                     
Doméstica na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica; e o Sr. Antônio Félix da Silva, sindicalista, ex-presidente 
da Liga Artístico-Operário Norte-Rio-Grandense, funcionário da Cia. Força e Luz Nordeste do Brasil. 
82 Em notícia sobre a solenidade de inauguração das obras, relata-se o agradecimento de Wilson Miranda aos 
“arquitetos da prefeitura” (INAUGURADAS..., 1948, p. 8). Até onde foi possível averiguar, Miranda deveria referir-
se aos funcionários que trabalhavam na Diretoria de Obras e atuavam como projetistas práticos, entre os quais, 
figuravam João Santana, Debussy de Almeida, Geraldo Fernandes e Francisco Dantas (MIRANDA, 2014). 
83 Nos jornais, há registros de aforamentos nas Ruas Antônio Glicério, Ritinha Coelho, Bernardo Vieira e Jerônimo 
Macedo. 
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etapa incluiria a Zona 04, correspondente ao Alecrim – da Av. Alexandrino de Alencar até os 

limites da Cidade Alta – e as Quintas, e a Zona 05, compreendendo parte do atual bairro de 

Lagoa Nova (...). Propunha-se também a extensão da Zona 03 e 02 a fim de contemplar Av. 

Presidente Sarmento, Areia Preta, Trairi, ruas do “Alto do Juruá” e das Rocas. Incluíam-se aí 

redes de água e esgoto da Vila Ferroviária e a Avenida Circular (DANTAS, 2003, p. 141). 

Construída em 1954 para abrigar os funcionários e operários da Rede Ferroviária, essa vila 

constituiu um marco na produção de habitação social modernista em Natal. Foram construídas, 

em frente à Sede do IPASE, 55 casas dispostas em quatro quadras e foi posteriormente ampliada 

para 104 unidades. As casas conjugadas apresentavam três tipos de plantas de dimensões e 

programa variados, que estabeleciam a relação de hierarquia da estrutura organizacional da 

empresa (MEDEIROS, 2000). 

 

Figura 9. Anúncio de loteamentos em 1953 

 

Fonte: Tribuna do Norte, 28 jun. 1957, p. 2.; Tribuna do Norte, 28 fev. 1953, p. 3. 
 

As ações no campo do saneamento e da habitação seriam, no entanto, insuficientes e serviriam 

apenas de paliativos diante do quadro de crise, persistente desde a II Guerra Mundial, diante do 

acelerado crescimento urbano e populacional, marcado pela continuidade e rapidez na 

implantação e aprovação de loteamentos privados (figura 9), na zona suburbana, guiados 

predominantemente pelos interesses dos produtores imobiliários, como demonstrado por 
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Ferreira (1996). Datam desse período os primeiros assentamentos conhecidos como favelas – 

Brasília Teimosa e Mãe Luiza. O intenso processo migratório impulsionado pelas secas 

continuadas no Nordeste, em 1951, 1953, 1955 e 1958, agravaria ainda mais a situação, 

caracterizada também pelo elevado índice de desemprego, ao passo que os anseios de 

industrialização, largamente discutidos pela imprensa – permaneciam uma realidade distante no 

quadro da capital potiguar, a despeito da instalação de pequenas indústrias (DANTAS, 2003a). É 

nessa conjuntura que, segundo Almeida (2007), em meados da década as habitações precárias 

passaram a ser, efetivamente, consideradas pelas autoridades locais como um “problema urbano”, 

e não predominantemente sanitário, como um empecilho à industrialização. 

Não se pode afirmar, no entanto, que não houve tentativas no sentido de planejar ações 

sistematizadas sobre o espaço urbano, bem como controlar e ordenar a ocupação do território. 

Ao tratar das administrações de Djalma Maranhão (1956 a 1959 e 1961-1964), reconhecidas pelo 

cunho social, Ana Caroline C. L. Dantas (2003, p. 168) cita uma série de iniciativas nesse sentido, 

que se mostraram, todavia, infrutíferas. Entre elas, destaca-se, em 1956, o incentivo à criação do 

Conselho Municipal de Urbanismo, que seria composto por profissionais especializados e, com a 

participação direta da população, atuaria como órgão consultivo da Administração Municipal no 

que tange à elaboração e regulamentação urbanística, no sentido de atualizar as prescrições em 

vigor desde 1929. Tencionou-se também criar um serviço de assistência técnica para elaboração 

de projetos, pelos funcionários da Prefeitura, àqueles sem condições de dispor de serviços de 

profissional legalmente reconhecido – uma exigência cujo cumprimento era competência do 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) fiscalizar.  

Além disso, a Prefeitura designou em 1956 uma comissão para elaborar um Código de Obras que 

permitisse controlar a proliferação ilegal de moradias com baixa qualidade, com a participação do 

Engenheiro Antônio Ramos Tejo e de Arialdo Pinho – desenhista reconhecido como “arquiteto” 

e pioneiro do modernismo na cidade. Por fim, registrou-se a elaboração de um plano contendo 

um novo traçado urbanístico para a cidade, de autoria do arquiteto João Kahir – responsável por 

uma das propostas apresentadas ao Concurso de Brasília –, que incluía o projeto de um hotel 

com 15 pavimentos e de um Palácio das Secretarias de Governo, com 10 pavimentos84. 

Entretanto, apenas o CREA encampou uma ação mais rigorosa ao fiscalizar as construções, 

                                                           
84 Até o momento, o plano e os projetos ainda não foram encontrados, constando apenas, na dissertação citada, duas 
perspectivas publicadas no jornal das edificações propostas, com linguagem modernista. 
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cobrar modificações em projetos e especificações, e embargar obras mais precárias (DANTAS, 

2003, p. 169). 

Assistiu-se, todavia, à modernização das estruturas das áreas centrais, como ampliação da 

infraestrutura das regiões periféricas. Nos primeiros anos da década de 1960, iniciou-se a 

implementação da terceira etapa das obras de saneamento, da qual se pode destacar a implantação 

do abastecimento de água na região do bairro de Nova Descoberta – incluindo a localidade 

conhecida como Morro Branco – e a concretização das obras de captação da Lagoa do Jequi 

(DANTAS, 2003a). Realizou-se um amplo programa de abertura e calçamento de ruas, 

impulsionado pelo aumento significativo das áreas loteadas por particulares, conforme registros 

inventariados por Ferreira (1996). Diversas praças receberam novos equipamentos, sobretudo de 

cunho cultural – como a Galeria de Arte e a Concha Acústica na Praça André de Albuquerque. 

Expandiu-se também a rede de equipamentos coletivos, o que incluiu escolas, centros de saúde e 

de lazer nos novos bairros. No campo da educação popular, avanços significativos decorrentes da 

implantação de um programa pioneiro, “De pé no chão também se aprende a ler”, influenciado 

pela obra de Paulo Freire. 

Nesse período, o turismo passaria a ser alentado como estratégia para o progresso da cidade, o 

que se evidencia na criação do Conselho Municipal de Turismo. Com o auxílio do Governo do 

Estado, foram construídos o Aeroporto Augusto Severo, cuja primeira etapa foi concluída em 

1957 e, posteriormente, o Hotel Internacional dos Reis Magos, inaugurado em 1965 – marco na 

arquitetura e na ocupação da orla de Areia Preta (DANTAS, 2003a). Além dessas, outras obras 

importantes viriam marcar, nesse momento, a efetiva chegada da linguagem modernista na 

arquitetura em Natal. Dentre as públicas, destacam-se o Edifício Presidente Café Filho, sede do 

IPASE (1955) – uma contribuição efetiva dos IAP na disseminação da arquitetura moderna em 

Natal – e o Terminal Rodoviário da Ribeira (1963) (MELO, 2004). Entre os edifícios privados de 

uso coletivo, constam o Cine Nordeste (1958), na Cidade Alta, as sedes do ABC Futebol Clube 

(1959) e da América Futebol Clube (1966), no bairro de Tirol, entre outros. Paralelamente, 

destaca-se a crescente afirmação do moderno no âmbito residencial (MELO, 2004). 

Esse processo se insere na narrativa de Hugo Segawa (1999) acerca da afirmação de uma he-

gemonia na arquitetura brasileira nesse período, que é marcado pela difusão do repertório formal 

modernista, em especial aquele vinculado à chamada “Escola Carioca”, pelas diversas regiões do 

país. Edja Trigueiro, Fernanda Cappi e Maísa Nascimento (2010) apontam como fatores 
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primordiais para inserção da cidade neste contexto: a atuação de não-arquitetos atualizados com 

as novas tendências na arquitetura, como os desenhistas Agnaldo Muniz e Arialdo Pinho; o início 

da atuação de arquitetos potiguares, como José Maria dos Santos Fonseca, Manoel Coelho e 

Raymundo Costa Gomes, formados no Recife, e Moacyr Gomes da Costa, formado no Rio de 

Janeiro, somados aos nomes de Ubirajara Pereira Galvão e João Maurício de Miranda, ambos 

formados também no Rio de Janeiro, além de Daniel Hollanda, em Recife; a contribuição de 

arquitetos de “fora”, como Raphael Galvão Junior, autor da Sede do IPASE (1955), de Delfim 

Amorim, projetista da Sede do América Futebol Clube (1966). 

No âmbito da arquitetura residencial mais especificamente, edificações que incorporavam o 

léxico modernista foram produzidas por práticos, engenheiros e pelos arquitetos já instalados na 

cidade, como também por profissionais de outros estados, como o arquiteto Augusto Reynaldo 

Maia Alves e Heitor Maia Neto. Tirol e Petrópolis se sobressaíam como foco do segundo 

momento da “modernidade arquitetônica” natalense, em seguida à Ribeira e à Cidade Alta 

(TRIGUEIRO, CAPPI, NASCIMENTO, 2010). A partir de 1961, Melo (2004) evidencia o 

crescimento do número de residências modernistas licenciadas no Alecrim, mas reitera que as 

casas maiores e mais arrojadas continuavam concentradas nos dois primeiros bairros.  

Uma vez esboçado esse panorama da cidade de Natal entre fins da década de 1930 e início dos 

anos 1960, buscou-se no próximo item apontar elementos que ajudam a entender o processo de 

instalação e a operação de instalação das carteiras prediais na cidade de Natal, tais como o 

período de abertura das agências locais, a maioria no primeiro Governo Vargas, a situação da 

organização da classe trabalhadora em sindicatos e sua relação com os órgãos de previdência; a 

nomeação dos cargos de direção dessas autarquias locais e o registro da circulação de 

funcionários responsáveis pela fiscalização da atuação das agências, que permitem entrever cenas 

da arena política que envolvia a disputa pelo controle dos órgãos; as formas de interlocução entre 

as instituições de previdência e a população em geral. Por fim, buscou-se trazer dados sobre a 

estruturação e atuação das carteiras prediais propriamente ditas, no que concerne à organização 

dos planos e classes de operação e aos profissionais encarregados das ações no campo 

imobiliário, e período de início da produção. A partir desse último tópico, questionam-se os 

limites das fontes utilizadas na pesquisa, isto é, os processos arquivados no INSS-RN. 
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2.2. INSTALAÇÃO DAS AGÊNCIAS E DELEGACIAS E OPERAÇÃO DAS 
CARTEIRAS PREDIAIS 
 

Em fins de 1935, o Instituto dos Bancários abriu sua Delegacia Estadual no RN, que se alojou na 

Sede da Caixa Rural e Operária de Natal – uma cooperativa ligada a lideranças católicas que 

acabara de inaugurar seu “moderno” edifício à Rua Dr. Barata, 90885. Naquelas imediações, à 

Avenida Tavares de Lira, funcionava a Agência Local do Instituto dos Comerciários, ora 

subordinada à Delegacia da 4ª Região, em Recife. A CAP dos Trabalhadores em Trapiches e 

Armazéns (CAPTTA) – transformado em IAP dos Empregados em Transportes e Cargas 

(IAPETC) em 1938 – abriu, por sua vez, uma Agência à Rua Nísia Floresta em 193786. Em 02 de 

janeiro do ano seguinte, instalou-se provisoriamente na sede da 6ª Inspetoria Regional do 

Ministério do Trabalho – à Rua Junqueira Ayres, 377 – a Delegacia do IAPI, concomitantemente 

ao início de seu funcionamento em todo o país. Por último, entrou em operação a Agência do 

IPASE, em setembro de 1941. 

Nesse ano já havia delegacias do IAP dos Marítimos (IAPM) e dos Estivadores (IAPE) – antes 

denominado Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores (CAPOE). Atuavam 

ainda a Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Urbanos por Concessão, que em 1942 foi 

reunida à dos Ferroviários da Estrada de Ferro de Mossoró e da E. F. Central do RN para formar 

a CAP de Serviços Públicos do Estado do RN (CAPSPERN). Outrossim, atendia aos aeroviários 

a CAP de Serviços Aéreos e de Telecomunicações (CAPSATC), categoria que incluía 

profissionais envolvidos com a atividade de viação, precocemente desenvolvida na cidade.87 

Ao ocuparem salas de importantes edifícios da Ribeira, as novas repartições demarcavam no 

espaço urbano a presença da máquina pública a serviço do chamado “Ministério da Revolução”88 

na pequena capital de 50.000 habitantes (IBGE, 1940). Criavam, desse modo, as condições 

operacionais para ampliar a intervenção federal na vida dos trabalhadores urbanos natalenses, e, 

                                                           
85 A Caixa Rural e Operária de Natal, fundada em 1926 e dirigida pelo professor Ulysses de Góis, também concedia 
empréstimos para construção de casas próprias aos seus cooperados. 
86 Seus associados em Natal eram o Sindicato de Carregadores das Docas e demais trabalhadores que realizassem 
carga e descarga terrestre (CAIXA..., 1937, p. 2). 
87 Devido à posição geográfica estratégica de Natal – fator decisivo, inclusive, para a fundação da cidade –, a 
atividade de aviação se desenvolveu precocemente, ainda nos anos 1920, quando a rota Natal-Dakar (África) passou 
a fazer parte dos percursos entre Europa e América do Sul. 
88 Expressão utilizada por Lindolfo Collor ao tomar posse como primeiro Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, em 1930. 
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mesmo que indiretamente, em sua organização enquanto categorias89. 

Os trabalhadores potiguares, segundo Homero Costa (1995), vinham se organizando em 

sindicatos, desde 1926, sob a influência do Partido Comunista, de um lado, e com a colaboração 

de Café Filho, de outro. Esse processo era, entretanto, limitado pela industrialização incipiente – 

que não favorecia a formação de operariado mais organizado – e pela severa repressão por parte 

dos governos estaduais, em especial, na gestão de Juvenal Lamartine (1928-1930). Apesar dos 

obstáculos, criou-se uma série de organizações, duas sob a orientação do Partido Comunista 

Brasileiro: o Sindicato dos Salineiros, em Mossoró90, e dos Sapateiros, em Natal. Entre 1931 e 

1932, com a Interventoria progressista de Hercolino Cascardo91, esse processo ganhou maior 

impulso, inclusive com a criação de entidades independentes do MTIC – dentre as quais se 

destaca a União Geral dos Trabalhadores, UGT/RN. Já os sindicatos cafeístas se inseriram no 

aparelho do Estado, a partir de 1930. 

Dentre os órgãos de classe atuantes em 1933, Costa (1995) cita, além dos já mencionados, o 

Sindicato dos Estivadores Natalenses – depois União dos Operários Estivadores –, sob a direção 

de militantes do Partido Comunista; o Sindicato dos Pedreiros de Natal; União Social Beneficente 

dos Motoristas; Sindicato dos Ferroviários da Great Western; dos Marceneiros e Pintores de Natal; 

União Sindical da Prefeitura de Natal; dos trabalhadores das Docas do Porto – oposição à União 

dos Estivadores –; Sindicato dos Pintores; dos Professores Norte-Rio-Grandenses e o Centro 

Operário Natalense. Nesse rol – provavelmente incompleto, conforme reconhece o autor – 

sobressaem categorias ligadas à construção civil, aos serviços públicos municipais e às atividades 

ferroviária e portuária, sendo que as entidades representativas desses últimos congregavam o 

maior número de filiados na capital (COSTA, 1995). Tal quadro dá elementos para entender a 

estrutura sócio-ocupacional da sociedade natalense no que se refere à classe dos trabalhadores 

nesse período e permite estabelecer certa correlação com as ações das instituições previdenciárias 

na moradia, dado que os estivadores e os empregados em serviços públicos estiveram entre os 

primeiros beneficiados com intervenções diretas dos institutos e caixas nesse setor. 
                                                           
89 Supõe-se que a abertura das delegacias e agências contribuía para a identificação e organização das categorias 
profissionais vinculadas em organizações diretamente vinculadas ao Governo Federal, estabelecendo, assim, as bases 
corporativistas preconizadas para o setor produtivo pelo novo regime. A título de ilustração aponta-se a criação do 
Sindicato dos Trabalhadores em Armazéns, em 1938, logo após a abertura da respectiva CAP, cuja cerimônia 
realizou-se em suas dependências (SINDICATO..., 1938). 
90 O trabalho de Brasília Carlos Ferreira (1997) ao abordar o movimento operário no Nordeste, destaca, no Rio 
Grande do Norte, a experiência de organização e luta operária em Mossoró. 
91 Militar integrante do movimento tenentista revolucionário que levou Vargas ao poder, Cascardo afastou-se da 
Revolução ainda no início dos anos 1930, fez parte da criação do efêmero Partido Socialista Brasileiro, em 1932, e 
integrou a primeira diretoria da Aliança Nacional Libertadora, em 1935. 
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No que diz respeito aos cargos de direção das repartições, inicialmente foram ocupados por 

profissionais de outros estados do país. Este expediente contribuía para o deslocamento desses 

profissionais para outras localidades, por vezes com a mesma incumbência, tal como Sinval 

Palmeira, primeiro delegado do IAPI no RN. Ao retornar à capital da República, em 1939, deixou 

Paulo Azevedo Pires em seu posto. Na Caixa dos Estivadores, João Perdigão Nogueira, vindo do 

Ceará, deixou o cargo de agente em 1938, para assumi-lo em Belém, sendo substituído por 

Vicente Ignácio Pereira. Essa rotatividade inicial, verificada em determinados institutos92, poderia 

retratar disputas políticas internas da época e em relação à orientação federal. Estes conflitos se 

tornaram, no entanto, mais evidentes – nos limites dessa pesquisa – a partir de 1946. Parecem ter 

se acirrado na década de 1950, com a eleição de Café Filho à Vice-Presidência no II Governo de 

Vargas, o qual estava filiado, por coligação partidária, ao Governador do Estado à época, Dix-

Sept Rosado, o que potencializava a disputa pelo controle dos recursos e políticas federais no 

Estado do RN93. Aventa-se que os meandros dessa conjuntura política, teriam desdobramentos 

na produção imobiliária dos Institutos, em particular no caso do IAPC – órgão sobre o qual Café 

Filho tinha maior influência, devido a laços com sua direção.94 

Outro elemento importante nesse contexto de organização das Caixas e Institutos diz respeito à 

fiscalização das ações administrativas e técnicas das instituições de previdência pelo 

Departamento Nacional de Previdência Social – DNPS. Sobre essas ações, encontram-se 

registros esparsos nos jornais locais acerca de visitas de agentes à cidade, assim como, de 

denúncias de irregularidades. Um episódio particularmente crítico ocorreu em maio de 1953, 

quando o Inspetor Regional, Paulo Figueiredo, ao exercer funções de delegado do IAPI em 

Natal, determinou a suspensão de todos os financiamentos, notícia que ocupou as páginas da 

“Tribuna do Norte” por dias (SUSPENSOS..., 1953, p. 6; O IAPI..., 1953, p. 5). Diante da 

paralização de todas as obras, os reclames dos construtores e entidades de classe – o CREA e o 

Clube de Engenharia – foram encaminhados à presidência do órgão, que se comprometeu em 

normalizar a situação, mediante telegrama enviado diretamente ao Engenheiro Moacir Maia, 

                                                           
92 No IPASE, por exemplo, Jurandir Cerri foi nomeado primeiro agente e permaneceu no cargo até meados dos anos 
1950. Em seguida, registra-se a nomeação de Antônio Apolônio Lima, Efrem Lima e Crowmell Tinoco. 
93 Indícios dessa disputa foram colhidos nas páginas da Tribuna do Norte – jornal dirigido pelo político Aluízio 
Alves –, em que foram destacados desentendimentos entre o governador Dix-Sept Rosado, do Partido Social 
Progressista (PSP) – eleito em coligação com Partido Social Democrático (PSD) e União Democrática Nacional 
(UDN) – e Café Filho em torno do controle sobre as políticas federais no estado, sobretudo no âmbito dos IAP, 
destacando-se a nomeação do Delegado do IAPC (CAPITULARAM... 1951, p. 1). 
94 Esse aspecto ficava explícito em publicações oficiais do órgão nos jornais. Numa das quais se lia: “convém 
salientar que, para essas realizações, concorreram de modo decisivo a cordialidade existente entre o presidente do 
Instituto e o Exmo. Sr. Vice Presidente Café Filho” (INSTITUTO..., 1953, p. 3). 
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credenciado de vários IAP e construtor de casas financiadas (SOBRE..., 1953, p. 4). Esse caso 

ilustra, ainda que de forma pontual, como se constituía – de maneira aparentemente estreita –, no 

plano local, a relação entre inspetorias regionais, delegacias e presidências dos órgãos. 

Além da circulação de inspetores para fiscalização, destaca-se que diretores nacionais e agentes 

locais também se deslocavam entre as capitais e cidades do interior para reuniões, eventos e 

congressos, nacionais ou regionais, como o que se realizou em Salvador, no qual os 

representantes da Delegacia do RN defenderam a tese de venda das unidades do conjunto do 

IAPC95. Supõe-se que se configuravam, nessas ocasiões, oportunidades para o conhecimento e 

discussão de problemas relativos aos campos de atuação dos órgãos, inclusive as realizações no 

setor habitacional. 

Na interlocução dos órgãos com a população, operava ainda a imprensa local, tema que merece 

um estudo a parte. Embora não seja este o foco desse trabalho, registra-se a participação do 

Jornal Católico “A Ordem”. Ao atuar em consonância com a postura mais geral da Igreja, 

importante aliada no processo de instituição dos direitos sociais dos trabalhadores, de acordo 

com a doutrina social cristã, o Jornal passou a editar, em 1946, a seção “Página do Trabalhador”, 

depois renomeada para “Página do Empregado e do Empregador”, dedicada exclusivamente a 

assuntos trabalhistas. Em suas páginas, observou-se certa repercussão de aspectos inovadores de 

empreendimentos no centro-sul do país. Como exemplo, destaca-se a menção, em editorial de 

1938, ao Conjunto do CAP dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns (CAPTTA) na Ilha do 

Governador, com elogio à entrega das casas mobiliadas e equipadas com aparelho de rádio 

(LEGITIMA..., 1938, p. 3).  

Além dos jornais, a interlocução também se dava por meio das publicações oficiais dos institutos, 

citadas no capítulo anterior, isto é, revistas e informes, destinados aos funcionários, associados e 

ao público em geral. A circulação de publicações dos órgãos de previdência na capital potiguar 

pode ser confirmada, em especial, pelas notas de agradecimento do Editorial d’A Ordem pelo 

recebimento da Revista da CAP dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns, da Revista do 

IAPC96, da Revista Industriários e do livro “O IAPETC e o Lar dos seus Associados”.  

 

                                                           
95 O Congresso foi citado na “Carta aberta aos associados do IAPC”, publicada no Jornal Diário de Natal, em 1954. 
96 Essa revista foi evidenciada em jornal local, por trazer artigo sobre a delegacia do RN (O IAPC..., 1953, p. 4). 
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Figura 10. Capas e contracapas da Revista Industriários, n. 34 e 35, de 1951. 

   
Fonte: Acervo da Biblioteca Central Zila Mamede, UFRN (Col. Periódicos) 

 

Embora pouco se possa dizer acerca da periodicidade ou penetração desses impressos, é razoável 

supor que traziam às agências locais, e a outros setores ou público interessado, discussões 

atinentes ao campo da previdência, em especial os grupos católicos aos quais estava vinculado o 

referido jornal. Nessas publicações, achavam-se textos e imagens ilustrativas de empreendimentos 

habitacionais e outras obras promovidas pelos órgãos (Figura 10), como referido no capítulo 01, 

tanto que se constituem na principal fonte utilizada por pesquisadores como Bonduki e Koury 

(2014) sobre a produção das instituições no país. Aponta-se, dessa forma, para o reconhecimento 

do papel que esses órgãos desempenhavam na divulgação de ideias acerca de arquitetura, 

urbanismo, habitação e assistência social, também na capital potiguar, embora estudos específicos 

sobre essa questão sejam necessários para confirmar essa hipótese. 

 

Estruturação e forma atuação das Carteiras Prediais 

É difícil precisar o início da operação das carteiras prediais dos Institutos e das Caixas em Natal. 

Sabe-se, todavia, que, em 1937, estava em negociação, entre a Agência local da CAP dos 

Estivadores e sua Presidência – então a cargo do engenheiro Plínio Cantanhede, que logo 

assumiria a presidência do IAPI –, a construção de uma vila operária para o Porto de Natal. No 

ano seguinte, o Governo do Estado doaria o terreno para tal empreendimento, o mais antigo de 
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que se tem conhecimento e cuja construção foi iniciada em 1940, a Vila 19 de Abril. 

Paralelamente, em 1938, a mesma agência abriu inscrições para concessão de empréstimos por 

meio de sua Carteira Predial para construção, aquisição ou reforma de casas e apartamentos aos 

estivadores (CONSTRUA..., 1938). Supõe-se que a mobilização da categoria – que teria 

participado, inclusive, do levante comunista de 1935 –, bem como a importância estratégica do 

porto para a exportação do algodão e do sal – principais atividades econômicas do estado – 

contribuíram para impulsionar a assistência à moradia desses trabalhadores na capital potiguar, 

assumindo a conotação de elemento com potencial disciplinador e pacificador.  

Outro órgão que pode ter iniciado, ainda na década de 1930, o investimento de recursos no 

mercado de imóveis foi o IAPC. Essa inferência toma como base um telegrama-circular do 

Instituto, endereçado ao Gerente da Caixa Local e publicado n’A Ordem, em 1937, segundo o 

qual se informava que a Carteira Predial da 4ª Região atenderia somente aos associados residentes 

em Recife, Natal, Maceió e João Pessoa, embora estivesse prevista a extensão dos serviços ao 

interior e às capitais de outros estados daquela região (INSTITUTO..., 1937, p. 4). Não há, 

todavia, nenhum registro de processos referentes a financiamentos nesse período, o que pode 

tanto atestar a carência de documentação relativa à produção desse período no arquivo, como 

também que, a despeito da disposição anunciada pela Delegacia Regional, na capital potiguar o 

atendimento não foi concretizado. 

Em consonância com as orientações nacionais, as administrações locais também criaram 

concessões e incentivos à atividade das autarquias no setor habitacional. Por meio do Decreto-Lei 

n. 2997, promulgado em 29 de abril de 1939, Gentil Ferreira de Souza isentou e reduziu a 

cobrança de taxas sobre a transferência de imóveis e do imposto predial para os associados dos 

órgãos de previdência – sem qualquer restrição relativa à renda do beneficiário ou ao valor da 

unidade, vale salientar. No âmbito estadual, O Decreto-Lei nº 97, de 18 de junho de 1941, 

determinou, por sua vez, a redução do Imposto de Transmissão entre Vivos – ITIV – em 

operações com financiadas por instituto de previdência.98 

                                                           
97 O Decreto-Lei Municipal nº 29, que “Isenta de impostos terrenos e casas adquiridos por sócios de Institutos de  
Aposentadoria e Pensões” foi anexado a vários processos imobiliários arquivados no INSS-RN, no qual eram 
requisitados os seus “favores”. Mais especificamente, determinou-se: 1) a redução de taxas sobre a transferência de 
imóveis destinados exclusivamente à residência de associados nos 15 primeiros contos de réis, além de redução de 
50% sobre o excedente desse valor e de 25% sobre o que ultrapasse os 30 contos; 2) a dispensa do imposto predial 
por quinze, dez ou oito anos, a depender do valor do imóvel – se inferior a 15, entre 15 e 30, ou maior que 30 
contos; 3) dispensa dos emolumentos relativos ao licenciamento da construção. 
98 Legislação citada em recibo no processo da Caixa 28, pasta 266. 
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Além desse incentivo, segundo a imprensa, o Governo do Estado negociava em 1943 o início da 

operação da carteira predial do IPASE (EMPRÉSTIMOS..., 1943), mas as primeiras concessões 

só foram liberadas em 1945 (CASA..., 1945, p. 4) – ano de abertura dos processos mais antigos 

desse instituto ainda arquivados no INSS-RN. A partir de 1942, registrou-se, ademais, o início da 

aquisição pelos órgãos de terrenos e, posteriormente, de grupos de casas, que iam servir de base à 

política habitacional, assim como de fundo de reserva à previdência. Essas iniciativas seguiam 

estratégias adotadas nacionalmente, mas também configuravam uma resposta ao quadro local de 

agravamento da crise de habitação e à sua “outra face”, que era a grande expectativa de 

valorização dos imóveis – circunstâncias geradas pela conjuntura da II Guerra e cujos 

desdobramentos implicariam na consolidação de mercados fundiário e imobiliário 

economicamente relevantes, a partir de 1946 (FERREIRA, 1996), como exposto anteriormente.  

Em que pese a provável deficiência de documentação sobre a produção desses anos, os dados 

coligidos confirmam que, entre fins dos anos 1930 e a primeira metade da década de 1940, se 

configurou um cenário de estruturação e preparação dos órgãos, no qual foram criadas condições 

mais favoráveis à intervenção posterior, acompanhado da efetivação de ações em menor escala99, 

o que está em consonância com as observações de Farah (1983) e Bonduki (1998, 2014) para o 

quadro nacional e de Almeida (2012), em relação ao Nordeste. 

Nem todos os IAP parecem ter chegado a abrir, entretanto, uma Carteira Predial própria e 

estruturar setores técnico-administrativos dedicados à aplicação de recursos no setor imobiliário 

no estado – a exemplo do IAPM100 e do IAPETC101. O IAPB, IAPC, IAPI e IPASE – que 

incorporou a CAPSATC – tiveram, a julgar pelos processos arquivados, maior capacidade de 

gerenciar investimentos no setor. Os registros mais antigos referentes às demandas especializadas 

nessa área, como análise de projetos e especificações, vistoria e avaliação de imóveis, datadas dos 

                                                           
99 Nesse período o IAPC também concedeu empréstimo à Associação Comercial, em 1942, para ajudar na conclusão 
da sede à Avenida Sachet. A obra, um importante marco na paisagem da Ribeira, demandou recursos de diversas 
fontes (NESI, 2013, p. 185-186). 
100 Em notícia publicada em 1949 sobre a instalação da Carteira Predial dos Marítimos na Paraíba, os redatores d’A 
Ordem lamentam a inexistência desse serviço no Rio Grande do Norte (CARTEIRA, 1949, p. 1).  
101 Em 1950, motoristas natalenses associados ao IAPETC reivindicavam a abertura de uma Carteira Predial no 
estado, alegando que o mesmo Instituto dispunha apenas de um pequeno grupo de casas, que correspondia à Vila 19 
de Abril, erguida pelo Instituto dos Estivadores, o qual havia sido incorporado ao órgão (OS MOTORISTAS... 1950, 
p. 1). Por ocasião da comemoração do aniversário do Instituto, em 1948, o então delegado Aluísio Ataíde sinalizava a 
ampliação desse benefício “com a construção de diversas vilas” em terrenos no Tirol e na Ribeira que seriam 
brevemente doados pelo Governo do Estado e Domínio da União, assim como pela “amplitude dos demais planos 
de financiamento”. No entanto, não foi encontrado número expressivo de registros de financiamentos concedidos 
por esse órgão nos processos pesquisados no INSS-RN ou confirmação, nos jornais, da construção desses 
empreendimentos (AS BRILHANTES... 1948, p. 1). 
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anos 1944 e 1945, indicam a participação de profissionais do quadro da Diretoria de Obras da 

Prefeitura, como os engenheiros Octávio Tavares e Wilson Miranda, e a serviço de outros órgãos, 

como Mário Raposo Bandeira, encarregado das Obras do Porto na época. Em seguida, 

identificaram-se outros profissionais, cuja maioria era recém-formada em Recife, contabilizando 

um total de 24 nomes envolvidos na assessoria técnica aos processos prediais.102  

Não foi possível verificar, entretanto, se houve engenheiros efetivamente lotados nessas 

repartições, de forma sistemática. É mais provável que os Setores de Aplicação de Capital, em 

geral responsáveis por operacionalizar os investimentos imobiliários, contassem com uma chefia 

e pessoal administrativo, que encaminhava as demandas de avaliação e fiscalização aos 

engenheiros credenciados, vinculados por contrato de serviço e cujo pagamento se dava por 

produção. Estes poderiam ser, entretanto, incorporados como funcionários, como aponta a 

trajetória do Sr. Kleber de Carvalho Bezerra, o único que se sabe ter feito parte do corpo técnico 

de uma agência local. Indicado para a vaga de “engenheiro credenciado especial” do IPASE103, 

em 1959, ele foi efetivado no Instituto em 1962, por força de decreto presidencial promulgado 

por João Goulart. O Sr. Kleber Bezerra não recorda, todavia, de outros engenheiros nessas 

condições atuantes à época no IPASE-RN (BEZERRA, 2014). Narcélio Marques de Sousa 

(2003), ao identificar em nota o Eng. Moacyr Maia, especifica que foi engenheiro do IAPI, do 

IAPC e do IPASE, mas também não fica claro que tipo de vínculo mantinha com esses institutos. 

A CAPESP-RN, presidida a partir de 1944 pelo advogado e empresário da construção civil Ciro 

Barreto de Paiva104 contava com pessoal encarregado de uma Carteira Imobiliária, mas não com 

uma “seção predial organizada”, ao menos até meados dos anos 1950, segundo encontra-se 

relatado nos processos (CAIXA..., 1945, p. 5)105. Por isso, as instâncias centrais, localizadas no 

Rio de Janeiro, exerciam maior controle sobre suas ações, efetuando análise dos projetos, 

especificações e orçamentos. Tal papel era desempenhado diretamente pelo corpo técnico do 

Departamento Nacional de Previdência Social. 

No que diz respeito aos profissionais encarregados da execução das obras, identificou-se, nos 
                                                           
102 Esses profissionais serão retomados, mais detalhadamente, no último capítulo. 
103 O cargo de engenheiro credenciado especial se distinguia pela remuneração mensal regular. Para a indicação, o Dr. 
Kleber Bezerra contou com a influência política de seu pai, Theodorico Bezerra, líder do PSD local. Além disso, era 
primo de Cromwell Tinoco, funcionário do Instituto (BEZERRA, 2014).  
104 Ciro Barreto de Paiva prestava serviços de advocacia à Sra. Amélia Machado, conhecida como “viúva Machado”, 
grande proprietária de terras no município de Natal (FERREIRA, 1996). A localidade denominada “Cirolândia” no 
Tirol é resultado de um de seus empreendimentos, provavelmente o maior e mais ambicioso. Não se sabe até que 
período ficou à frente da CAPESP-RN, posteriormente incorporada ao IAPFESP. 
105 Caixa 28, pasta 260.  
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empreendimentos, tanto a seleção de construtores e empresas por meio de concorrências, abertas 

pelo IAPC e CAPESP-RN – caracterizando o regime de empreitada –, como a administração 

direta, que pode ser inferida a partir das experiências do IAPE e IPASE. No caso desse último, 

evidenciou-se a participação do arquiteto carioca Celso Belfort de Ouro Preto como “presidente 

da Comissão de Construção daquela autarquia”, à frente da execução do 2º Conjunto Residencial 

do IPASE em Natal106 (O NOVO..., 1955). Para as casas a serem edificadas individualmente, os 

interessados em geral encaminhavam as propostas dos construtores. Ao visarem a maior garantia 

do investimento, o IAPB exigia dos proponentes a comprovação de idoneidade técnica e 

financeira107 e o Instituto dos Comerciários, segundo nota publicada n’A Tribuna do Norte em 

1954, contava com um “Quadro de Construtores de IAPC” (DELEGACIA..., 1954, p. 5). Havia, 

portanto, estratégias formais para delimitar o grupo de profissionais habilitados a participar da 

construção de casas financiadas, embora estas nem sempre tenham sido observadas.108 

No que diz respeito à organização das modalidades de operações imobiliárias, não há uma 

correlação precisa com os planos descritos pela literatura, conforme já apontado por Almeida 

(2007, 2009). Esses variaram significativamente conforme o instituto. Na prática, os registros no 

Banco de Dados evidenciam que o “Plano A” – definido pela literatura como base para locação 

ou venda de conjuntos e vilas de propriedade dos institutos – foi especificado quase que 

exclusivamente pelo IAPE/IAPETC e IPASE na venda de casas em seus empreendimentos. Já o 

IAPC e o IAPI procederam à comercialização de unidades em agrupamentos de sua propriedade 

pelo “Plano B”, que, segundo a literatura, seria utilizado essencialmente na compra, construção 

ou reforma de unidades individuais, financiadas por iniciativa dos associados. A concessão de 

empréstimos hipotecários, que, em princípio, visavam maior lucro e se enquadravam no Plano C, 

foram realizadas também no âmbito do “Plano B” pelo IAPC, IAPB e IAPI. O IPASE parece ter 

sido o único a seguir, nesse ponto, o modelo apresentado pela historiografia, sendo o que mais se 

aproximou do mesmo na esfera local.  

                                                           
106 Enquanto Engenheiro do IPASE, Belfort de Ouro Preto integrou, à mesma época, a comissão responsável pela 
construção do Edifício Presidente Café Filho, junto a Cromwell Tinoco e o Eng.º Edilson Fonseca, segundo consta 
no acervo técnico deste último profissional, consultado no Arquivo do CREA-RN. 
107 Registrou-se também a dispensa dessa formalidade, sobretudo em casos nos quais o profissional já havia realizado 
satisfatoriamente obras para aquele instituto, caso aplicado ao Engenheiro Gentil Ferreira. 
108 Nesse sentido, há registros no Banco de Dados que identificam como construtor “o interessado”, o que sugere ter 
havido financiamento para autoconstrução. Tratam-se de processos do IAPI, abertos em 1946 e 1947, para 
edificação de casas nas Quintas, no Alecrim e no Tirol (Caixa 41, pasta 374; Caixa 66, pasta 589; Caixa 36, pasta 322; 
Caixa 57, pasta 506). Os documentos podem ser, todavia, confusos quanto a esse tema nos processos, pois onde se 
lê, por exemplo, “o associado construiu” também se pode dar a entender que mandou construir. Esse aspecto 
precisaria ser, portanto, melhor investigado. 
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Já nos processos da CAPESP-RN/IAPFESP e CAPSATC, não costumam ser especificados 

planos de operação. Nenhuma referência ao “Plano D” ou “E”, citados por Almeida (2012), foi 

identificada109. Esse quadro denota a relativa autonomia desses órgãos na forma de 

operacionalizar suas ações no campo imobiliário, o que era, segundo Almeida (2012), uma 

prerrogativa do sistema das CAP e IAP. Por essa razão, os planos não serão utilizados, nesse 

trabalho, como categorias para avaliar a produção, diferentemente do que propõe autores como 

Bonduki (1998, 2014) e Farah (1983). O capítulo seguinte traz uma revisão da produção das 

instituições de previdência em Natal, a partir dos dados disponíveis. 

                                                           
109 É possível que este plano tenha sido utilizado na compra dos terrenos para construção dos agrupamentos 
residenciais ou sedes administrativas – como a do IPASE, nos anos 1950 – ou ainda na aquisição direta de vilas, 
conjuntos e outros tipos de edificações, para funcionamento de serviços médicos e assistenciais. Os processos 
imobiliários relativos a essas ações não se encontram arquivados no INSS-RN. 
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3. PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA EM 
NATAL: UM PANORAMA 
 

A intervenção das Instituições de Previdência no campo da habitação em Natal se inseriu, como 

se pôde observar no capítulo anterior, num momento importante do ponto de vista da 

estruturação de um mercado imobiliário e fundiário na capital, onde os bairros limítrofes ao 

centro, até então de caráter suburbano ou mesmo “periférico” – no olhar das elites – se 

expandiam, adensavam e consolidavam. Tornavam-se o “centro palpitante da vida residencial” da 

cidade. Em diversos momentos, a falta de moradias se tornara crítica, atingindo grupos de baixos 

e médios rendimentos (FERREIRA, 1996; ALMEIDA, 2009). Havia, nesse sentido, terra 

disponível, infraestrutura em implantação, certa demanda solvável em crescimento e, a partir de 

então, introduzia-se maior facilidade de acesso ao crédito para uma parcela da população, 

reconhecida como “cidadãos” pelo sistema formal corporativo varguista. Ficavam à margem, 

portanto, os grupos mais vulneráveis, como os desempregados e trabalhadores “informais”, assim 

como os de menores rendas, que dificilmente poderiam arcar com os encargos do financiamento. 

O número de unidades produzidas ou adquiridas no mercado por meio desses órgãos é um dado 

difícil de estimar, posto que o volume de processos arquivados no INSS-RN não corresponde 

necessariamente ao total de operações realizadas, o que se pode inferir pela diferença entre o 

número de unidade existentes nos conjuntos e o número de processos que correspondem ao seu 

financiamento110. Por constituir-se numa amostragem, que se supõe, todavia representativa, os 

dados serão abordados preferencialmente em termos relativos.  

Constam, no Banco de Dados Empreendimentos, 500 registros referentes a processos prediais 

das CAP e IAP sobre imóveis residenciais natalenses, abertos entre 1944 e 1964111, os quais 

constituem a base de dados sobre a qual se construiu o panorama aqui apresentado. Destes, 

                                                           
110 Ao tomar como referência a relação entre o número de unidades habitacionais e de processos referentes a seus 
financiamentos em empreendimentos diretos, tem-se, para o Conjunto Nova Tirol, 47%, e para a Vila Henrique 
Éboli, 76%. Das vilas do IAPI, no entanto, acha-se até 100% dos processos, ou maior número, dado que certas 
unidades foram alvo de mais de um financiamento. Esse quadro evidencia a grande dificuldade de estimar o total de 
unidades financiadas e de processos abertos, de maneira geral. Segundo o funcionário responsável pelo arquivo no 
INSS-RN, entre 15 e 20 beneficiários já recorreram à instituição em busca de documentação que não consta no 
arquivo (informação confirmada por telefone, em 23 de março de 2015). 
111 O Banco de Dados apresenta um número maior de registros (584) por contemplar operações em cidades do 
interior (Mossoró, Caicó, Currais Novos, Macau, Ceará-Mirim e São José do Campestre), aquisição de firma 
comercial (01), construção de sede sindical (01) – não efetivado –, aquisição de terreno pela CAPESP-RN (01), bem 
como processos abertos após 1964 – em geral relativos à compra de casas dos últimos conjuntos do IPASE –, os 
quais foram excluídos do recorte temporal, entre outros cuja data e/ou local do imóvel não foram identificados, 
devido à carência de informações registradas. 



97 

 

conseguiu-se identificar 165 registros (33%) que focalizavam unidades em empreendimentos dos 

próprios dos institutos.112  

Em ordem cronológica, os agrupamentos residenciais foram: a Vila 19 de Abril, inaugurada em 

1941 pelo IAP dos Estivadores, no bairro de Petrópolis; o I Conjunto do IPASE, iniciado em 

1945, no Tirol; as vilas Régis, Gomes, Janete e São Pedro, além de um pequeno grupo de casas na 

Rua Alípio Bandeira, adquiridas pelo IAPI em 1947113 no Alecrim e Quintas; a Vila Henrique 

Éboli, edificada pela CAPESP-RN, em 1948, no Baldo; o II conjunto do IPASE, de 1955, e o 

Conjunto Nova Tirol, entregue em 1958 pelo IAPC, ambos no Tirol114. 

Almeida (2009) assinala, além dos citados, mais nove empreendimentos desse período. São eles a 

Vila Palatinik, na Cidade Alta, Vila Lustosa e Vila Seabra, no Tirol, Vila São João, no Alecrim, e 

outros pequenos grupos de casas, que teriam sido comprados ou construídos pelos órgãos115. 

Notícias nos jornais evidenciaram também a perspectiva de construção de outros grupos 

residenciais ou doação de terras públicas para tal fim, cuja concretização não foi possível 

comprovar até o momento. “A Ordem” informou, por exemplo, a doação de terreno à Avenida 

Hermes da Fonseca pelo Governo do Estado à CAPSATC, em 1953, para construção de 

conjunto (CASA..., 1953, p. 4), bem como uma discussão sobre a possibilidade de doação de área 

na Avenida Circular, em 1950, ao IAPC, para “construção de 50 casas”. 

É possível que esses últimos não tenham chegado a concretizar-se, como certamente não se 

efetivaram diversas iniciativas anunciadas pelos delegados e agentes, sobretudo em datas 

comemorativas institucionais, como no aniversário do IAPI, em 1941 – quando Paulo Pires 

declarou seu empenho na construção de uma Vila Operária com 25 casas (TRANSCORRE..., 

1941) – ou do IAPETC, em 1948, no qual foi anunciada a perspectiva de “construção de diversas 
                                                           
112 Devido ao grau de incompletude de muitos processos, em certos casos fica difícil precisar se as unidades estavam 
ou não inseridas em empreendimentos dos órgãos. Diante da impossibilidade de confirmar esses dados, considerou-
se, à exceção daqueles enumerados, que se tratavam de imóveis individuais. 
113 Existe uma dúvida em relação à Vila São Pedro, se foi edificada ou comprada pelo órgão. Embora as escrituras 
citem a compra do terreno, a inclusão das edificações ficou pontuada num dos processos: "[...] O instituto, em data 
de 11 de dezembro de 1947, adquiriu de Severino de Araújo Freire e sua mulher, Maria Nazaré Freire, por escritura 
pública lavrada á fls. 131v., do livro n° 86-A, nas notas do 3° cartório, desta capital, imóvel e seu respectivo terreno, foreiro 
do patrimônio municipal [...] tudo de conformidade com a carta de aforamento n° 5621, de 28 de agosto de 1947 
[...]" (Caixa 68, pasta 601). Corrobora a impressão de que foi comprado as matérias no jornal “A Ordem” que, ao 
informar a construção de empreendimentos em outros estados, traziam o questionamento “Quando chegará a vez 
do Rio Grande do Norte?” (IAPI, 1948, p. 2). 
114 Após 1964, o IPASE ergueu ainda outros três conjuntos em Nova Descoberta, de maiores proporções, que hoje 
integram o “Conjunto Potilândia”. Por enquadrar-se dentro de outra lógica e momento de atuação do Estado na 
moradia, esses últimos não serão contemplados no panorama ora apresentado. 
115 Embora estejam registrados processos referentes à compra de unidades nessas localidades pelos associados, não 
foram encontradas, no Bando de Dados, informações suficientes para confirmar a aquisição ou construção por 
iniciativa direta de todo o empreendimento pelos órgãos. 
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vilas” em terrenos a serem doados no Tirol e na Ribeira pelo Governo do Estado e União (AS 

BRILHANTES..., 1938, p. 3).  

Há também indícios nos processos de que as instituições compraram mais terrenos do que os 

utilizados nos agrupamentos residenciais inventariados. Constatou-se, nesse sentido, que o IAPI 

era proprietário de lotes contíguos ao pequeno grupo de casas da Rua Alípio Bandeira, nas 

Quintas116, que podem ter sido renegociados posteriormente; e a CAPESP-RN adquirira uma área 

de 22.000m² entre as Avenidas Bernardo Vieira e Rui Barbosa em 1947, cuja reintegração de 

posse foi requerida pelo INPS, em 1971117. Aventa-se que esse patrimônio fundiário tenha sido 

mantido como garantia financeira à previdência e – talvez diante da impossibilidade de se 

concretizarem obras inicialmente previstas –, contribuíram para o processo de especulação 

imobiliária na cidade. Sabe-se, pois, que era comum à prática institucional a formação de bancos 

de terras, tanto que esses órgãos chegaram a ser os maiores proprietários fundiários no país 

(MELO, 1991 apud BONDUKI, 1998). 

Dentro da limitação dos dados, verifica-se, a partir do Quadro 3, que os 10 empreendimentos 

analisados compreenderam 248 unidades, situadas em vilas e conjuntos de pequeno porte, se 

comparados aos maiores edificados em outras capitais – com centenas ou milhares de unidades. 

Eram agrupamentos predominantemente horizontais, formados por casas individuais térreas 

isoladas, geminadas duas a duas ou em fileira. Esses foram ainda os tipos mais comuns nos 

empreendimentos das CAP/IAP no Nordeste, segundo Almeida (2012), que justifica essa opção 

devido a resistências culturais e, também, pela posição que passou a ser defendida no CNT, após 

a saída de Rubens Porto, de que a habitação unifamiliar seria mais adequada à região. Cabe, de 

todo modo, considerar a correlação entre o tamanho da cidade e a opção tipológica, o que, 

conforme estratégia utilizada pelo IAPI, levava à preferência por casas unifamiliares em cidades 

menores (BONDUKI, 2014), como Natal à época. Até onde se sabe, a verticalização ainda pouco 

pronunciada, correspondia essencialmente a edifícios comerciais, de serviços privados e públicos. 

O início da produção de habitação multifamiliar, em blocos de apartamentos, pelo IAPC, 

configurou, nesse sentido, uma ação com caráter inovador no quadro local, em fins da década de 

1950. A previsão de pequenas áreas verdes e/ou equipamentos coletivos foi registrada em dois 

casos, embora a efetiva implantação tenha ficado, em grande medida, por realizar. 

                                                           
116 Acervo INSS, caixa 40, pasta 361; Caixa 52, pasta 464. 
117 Acervo INSS, caixa 23, pasta 221. 
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Quadro 3. Características gerais dos empreendimentos estudados 

EMPREENDIMENTO ÓRGÃO BAIRRO DATA UNID. TIPOLOGIA Nº. 
proc.** 

Vila 19 de Abril IAPE Petrópolis 1941 25 Casas geminadas 
ou em fileira* 
com recuo 
frontal 

16 (64%) 

I Conjunto do IPASE IPASE Tirol 1945* 30 Casas geminadas 
com recuo 
frontal e isoladas 

13 (43%) 

Vila São Pedro IAPI Alecrim 1947 09 Casas em fileira 
sem recuo frontal 
 

08 (89%) 
Vila Janete IAPI Alecrim 1947 16 14 (88%) 
Vila Gomes IAPI Alecrim 1947 17 18 (106%) 
Alípio Bandeira IAPI Quintas 1947 06 09 (150%) 
Vila Régis IAPI Alecrim 1947 05 Casas em fileira, 

s/ recuo frontal 
06 (120%) 

Vila Henrique Éboli CAPESP 
 

Alecrim 1947 30 Casas em fileira 
com recuo 
frontal [05 tipos] 

28 (93%) 

Alecrim 1947 20 Loteamento. 
Projetos 
individuais 
[construção] 

07 (35%) 

II Conjunto do IPASE IPASE Tirol 1955 26 Casas geminadas 
duas a duas com 
recuo frontal 

13 (50%) 

Conjunto Nova Tirol IAPC Tirol 1958 64 Casas isoladas 
sem recuo 
frontal; blocos 
residenciais e 
mistos de 4 
pavimentos. 

30 (47%) 

Total    248  160 (64%) 
*Data de compra do terreno com as primeiras sete casas construídas. Posteriormente foram sendo 
edificadas mais habitações. Não foi possível identificar as etapas do processo. 

** Porcentagens referentes à relação entre o número de processos e ao número de unidades do 
empreendimento. O maior número de processos que de unidades se explica pelo fato de que as mesmas 
casas foram objeto de mais de um financiamento, pleiteado por interessados distintos, o que foi 
registrado, particularmente, nas vilas do IAPI.  

Fonte: BDEmp (2015). 
Nota: Elaboração própria 
 

Como se pode observar na Figura 11, os agrupamentos se inseriam em áreas em processo de 

adensamento e expansão no início dos anos 1940, em geral próximas a eixos viários importantes. 

Parte deles, situados em regiões “nobres” da capital, destinaram-se a profissionais melhor 
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remunerados. Os compostos por imóveis de menor valor mais próximos ao centro da cidade 

foram, por sua vez, erguidos sobre terrenos doados pelo poder público. 

Figura 11. Localização dos empreendimentos das CAP e IAP inventariados 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre base cartográfica do Exército (1943) 

 

No plano dos financiamentos individuais, que eram realizados a partir das solicitações 

encaminhadas pelos associados às instituições, têm-se informações provenientes de 344 registros. 

Desses, 67% (44% do total de registros) objetivou a aquisição de casas já construídas e 28% a 

concessão de empréstimos para construção, o que contabiliza um total de 323 registros referentes 

a essas modalidades118. Isso indica que essas operações serviram prioritariamente a garantir acesso 

dos trabalhadores às casas que estavam disponíveis no mercado, colaborando tanto para a 

circulação de imóveis antigos, como para a sustentação de um mercado privado de produção de 

                                                           
118 Os demais processos referiram-se à reforma, encampação de dívida hipotecária, entre outros tipos de pleito. 

Sem escala 
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novas moradias, movimentado pela atuação de construtores que erguiam casas em série 

residenciais, como será mostrado mais a frente. Das unidades adquiridas, 44% localizaram-se no 

Alecrim e 21% na Cidade Alta, totalizando 61% dos processos relativos a essa modalidade de 

operação. Tais pleitos respondem por 87% e 75% das operações inventariadas nessas localidades, 

respectivamente, como se pode observar na Tabela 1. Os bairros de Tirol e Petrópolis 

concentraram, por sua vez, os financiamentos destinados à construção (70%), os quais foram 

mais significativos nesse último. Ali, a construção de novas unidades foi a finalidade de mais de 

50% do total de financiamentos concedidos. Bairros mais periféricos receberam poucos 

financiamentos, seis foram registrados em Lagoa Seca, entre 1946 e 1960, dois em Lagoa Nova, 

em 1950 e 1960 e um em Ponta Negra, de 1961. Casas na Ribeira foram alvo de três registros, de 

1947 a 1957, e nenhum se destinou às Rocas, apesar do perfil popular do bairro e da implantação 

da Vila Ferroviária119 em meados da década de 1950, como citado anteriormente. 

 

Tabela 1. Distribuição dos financiamentos de imóveis individuais por instituto e bairro 

 Alecrim Cidade Alta Tirol Petrópolis Outros Total % 

Aq.  Cnst. Aq. Cnst. Aq. Cnst. Aq. Cnst. Aq. Cnst 

IAPI 47 6 8 3 6 8 5 2 2 3 90 27,9 
IPASE 31 2 21 4 13 7 9 5 4 1 97 30,0 
IAPC 3 1 1 3 6 7 4 15 1 - 41 12,7 
IAPB 14 2 19 - 12 4 13 19 - 1 84 26,0 
Outros 4 2 1 - 1 - 2 1 - - 11 3,4 

Subtotal 99 13 50 10 38 26 33 42 7 5 323 100 
Total 112 60 64 75 12   
% 34,7% 18,6% 19,8% 23,2% 3,7% 
Legenda: Aq – Aquisição; Cnst. – Construção. 

Fonte: BDEmp (2015) 

 

De acordo com a tabela acima, o IPASE e o IAPI se responsabilizaram pela maior parte dos 

financiamentos concedidos para compra e construção de imóveis individuais. Juntos, eles 

respondem por 58% dos processos desse tipo. Em seguida, tem-se a produção do IAP dos 

bancários e dos comerciários. Os pleitos dos industriários se direcionaram primordialmente para 

                                                           
119 Nesse bairro foi construída a já citada Vila Ferroviária (1954), assim como foram doados pela municipalidade 
terrenos para construção de casas, segundo noticiado nos jornais durante a Administração de Silvio Pedrosa [1946-
1950] (OLIVEIRA, 1946). 
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o Alecrim, assim como os dos segurados do IPASE – mas em momentos distintos, como se verá 

a seguir. Já entre os comerciários e bancários, predominou a preferência por Petrópolis, onde a 

maioria dos financiamentos se destinou a atender a última categoria (34%). Na Cidade Alta, 

destacaram-se os servidores públicos (44%) e bancários (29%). Essa tendência refletia não 

somente a melhor situação socioeconômica de parte desses grupos profissionais, como a 

concentração dessas atividades nas áreas centrais. Para compreender como essa produção se 

desenvolveu ao longo do período estudado, serão, a seguir, apresentados três momentos distintos 

da intervenção das CAP e IAP, que correspondem ao início, apogeu e descenso da atuação, 

quadro que acompanha, em linhas gerais, tendências verificadas no âmbito nacional segundo 

Marta Farah (1983) e corroboradas por Nabil Bonduki (1998, 2014), conforme apresentado no 

capítulo 01. 

 

3.1. 1º MOMENTO - OS FINANCIAMENTOS E PRODUÇÃO DIRETA NA II GUERRA 
(1939-1945) 
 

A Vila dos Estivadores de Natal fez parte, segundo Itamar de Sousa (1980 apud MEDEIROS, 

2007), da iniciativa do IAPE em construir um total de 277 casas nas cidades portuárias. Como 

Natal, foram contempladas as cidades do Rio de Janeiro, Santos e Recife. Além do déficit 

habitacional gerado pela chegada de imigrantes, as obras de ampliação do porto em curso, as 

movimentações militares visando preparar a cidade para a II Guerra, a necessidade de manter a 

“ordem social” num momento crucial como esse, assim como a maior articulação política da 

categoria dos estivadores podem ter contribuído para impulsionar a implantação desse primeiro 

empreendimento na capital potiguar. Segundo matéria d’A República, “dirigiram os serviços de 

construção por parte do Instituto o Sr. José Sampaio de Barros”, agente no Estado, “como 

administrador técnico, o engenheiro Gentil Ferreira, e como fiscal técnico do Instituto o 

engenheiro Mário Raposo Bandeira” (A INAUGURAÇÃO..., 1941, p. 1). Este último estava à 

frente das obras de ampliação do Porto à época. 

Instalada num quarteirão nos limites de Petrópolis com as Rocas – nas Ruas Waldemar Falcão e 

Floriano Peixoto (Figura 12), em terreno doado pelo Governo do Estado em 1938 –, a vila estava 

próxima ao estúdio da Rádio Educadora Nacional, com facilidade de acesso à Ribeira, onde se 

situava o Porto – local de trabalho dos estivadores –, do Hospital Miguel Couto e outros 

equipamentos do bairro, como a Praça Pedro Velho. Oferecia, nesse sentido, boas condições de 
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acesso a equipamentos e serviços coletivos. As casas eram servidas pelas redes de energia elétrica 

e água, esta última viabilizada pela recente conclusão da primeira etapa do Plano Geral de Obras. 

Devido ao declive acentuado do terreno e falta de calçamento, a rua Floriano Peixoto não 

permitia, entretanto, acesso a veículos naquele trecho. 

Figura 12. Implantação aproximada da Vila 19 de Abril, IAPE, Petrópolis. 

 

Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 
Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

 

Figura 13. Única casa preservada da Vila 19 de Abril, Rua Waldemar Falcão - Petrópolis 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb (2014) 

Vila 



104 

 

Assim como diversos empreendimentos similares dos IAP, empregou-se a tipologia de casas 

unifamiliares (Figura 13). É provável que as unidades seguissem um projeto padrão institucional, 

pois apresenta semelhanças com o tipo utilizado na Vila dos Estivadores construída em Belém 

(sem data especificada), constante no inventário de Bonduki e Koury (2014). O loteamento da 

gleba, de formato irregular, definiu pequenos lotes de 6 metros de testada e fundo variável de 13 

a 28 metros, perfazendo áreas de 80 a 170m², com baixa taxa de ocupação (variando de 50 a 

30%), devido à dimensão reduzida das unidades, com apenas 40m² e 32m² de área útil. 

Construídas em série, conjugadas, com terraço e jardim de frente – limitado por mureta de 

cobogós –, plantas mínimas racionalizadas, segundo as premissas do órgão, e composta por sala 

única, terraço de entrada, dois quartos, banheiro interno, lavanderia e pequeno “hall” de 

circulação, sem qualquer elemento decorativo e com janelas de dimensões adequadas em todos os 

cômodos, essas unidades eram – para a época, contexto e padrão de casas populares na cidade120 

–, “modernas e confortáveis”. Assim foram aclamadas pela imprensa oficial, em reportagem 

sobre a cerimônia de inauguração (INAUGURAÇÃO..., 1941, p. 1). 

As residências foram inicialmente alugadas aos moradores e, a partir de 1944 – a julgar pelos 

processos arquivados – começaram a ser vendidas por meio de financiamentos com valor 

reduzido em comparação aos outros dessa década. Essas apresentavam, todavia, problemas 

estruturais, constatados em trincaduras nas paredes e abatimento dos pisos, apesar do pouco 

tempo de construção. A busca pela redução de custos mediante a economia de material, 

especialmente caros durante a Guerra, levou à execução de fundações insuficientes para as 

condições topográficas desfavoráveis de parte dos terrenos. Essa condição pode ter contribuído 

para a decisão do Instituto em alienar os imóveis. Uma parcela permaneceu alquilada, entretanto, 

dado que em 1950, associados do IAPETC ainda reclamavam ao órgão a oportunidade de 

comprar casas na vila, alegando que permaneciam arrendadas inclusive a pessoas que não eram 

associadas ao órgão (OS MOTORISTAS..., 1950, p. 1). 

A pequena quantidade de registros de financiamentos concedidos durante a II Guerra, 

encontrados apenas a partir de 1944 – quando já se encerrava o conflito – faz crer que os 

institutos pouco puderam contribuir nessa modalidade de aplicação imobiliária, com a elevada 

carência de alojamentos que se agravou a partir de 1942. Dos 11 processos registrados entre 1944 

e 1945, três tratavam da venda de casas da Vila 19 de abril e, dentre os demais, a maioria 

                                                           
120 Esse aspecto será abordado, a partir da leitura das avaliações imobiliárias, no capítulo 05. 
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reportava-se à aquisição de casas já construídas – em geral recentes e dotadas de boa 

infraestrutura, inclusive telefone – na Cidade Alta e em Petrópolis, através do IPASE e do 

IAPI121. Uma reduzida parcela de “privilegiados” ascendeu, dessa forma, à condição de 

proprietário, enquanto a massa de associados permaneceu à mercê das difíceis condições do 

problema da moradia no período. 

Em 1942, o IAPC comprara um terreno nas imediações da área onde se previa – conforme os 

planos anteriores – a implantação do parque no entorno da Lagoa Manoel Felipe. Em fins de 

1945, o IPASE firmou a compra de quatro terrenos à Sociedade de Construções Civis S/A – da 

qual eram sócios o Engenheiro Mário Bandeira e o futuro prefeito Sylvio Pedroza –, um deles 

com sete casas já construídas –, e de outra gleba, menor, mas mais próxima ao centro da cidade, à 

Rua João Lindolfo, de propriedade de Wandick Lopes. Havia também entendimentos acerca da 

doação de área pelo Governo do Estado para construção de casas para os operários da 

Repartição de Saneamento (FERREIRA et al, 2008, p. 210). Essas ações serviriam de suporte à 

produção mais expressiva desses órgãos no período democrático, quando se avultaram os 

investimentos em habitação, como no cenário nacional descrito no primeiro capítulo. 

 

3.2. 2º MOMENTO - INTENSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NO PÓS-GUERRA (1946-1950) 
 

No curto período de 1946 a 1950 foram abertos 46% dos processos relativos à concessão de 

financiamentos individuais registrados entre 1944 e 1964, assim como foram disponibilizados aos 

associados sete dos dez empreendimentos identificados, os quais contabilizaram 133 residências, 

correspondentes a 53% do total nessa modalidade. Essa intensificação dos investimentos em 

habitação na capital potiguar, em relação ao momento anterior, seguiu uma tendência nacional122, 

pois se vivia então um pico da crise habitacional no Brasil, bem como um momento de maior 

politização da questão devido à conjuntura política da redemocratização (BONDUKI, 2014), 

cenário esse que tinha rebatimento no panorama local. Pelas intervenções mais diretas, se 

destacaram, nesse ínterim, o IAPI (53 unidades), a CAPSPE-RN (50) e o IPASE (30). O Instituto 
                                                           
121 O único financiamento liberado para construção de nova casa foi realizado por um industriário, funcionário do 
próprio IAPI, no Tirol, próximo ao mercado público. Mesmo com pequenas dimensões (55m²), o prédio 
apresentava “bom conforto e bom acabamento” e instalações de elétrica, hidráulica e de esgoto, conforme laudo 
técnico (Pasta 230, 1945). 
122 Estima-se que, nesses anos, os institutos e caixas produziram, no país, 52,1% das unidades construídas ou 
erguidas até 1964, ao que se somavam as realizações da Fundação da Casa Popular, a qual também realizou, nesses 
poucos anos, 45%. 
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dos Industriários foi também responsável pela maioria dos financiamentos individuais (46% dos 

registros), enquanto os dos bancários e dos comerciários viabilizaram cerca de 20% dessas 

operações, cada um.  

No âmbito das intervenções mais diretas, esses três órgãos delinearam estratégias diferentes de 

atuação. Nesse sentido, a CAP dos Empregados em Serviços Públicos – CAPESP-RN – 

construiu a Vila Henrique Éboli, em terreno doado pelo Governo do Estado, próximo ao serviço 

de captação e depuração da Repartição de Saneamento de Natal e à usina da Força e Luz, local de 

trabalho de parte dos beneficiários, mas também do forno de incineração de lixo e do córrego do 

Baldo, locais historicamente associados à condição de insalubridade (FERREIRA et al, 2008). 

Mais precisamente, situa-se entre as Ruas Coronel José Bernardo e a atual Capitão Silvério 

Barreto (Figura 14). Segundo as elogiosas reportagens do jornal A Ordem, a execução da obra 

ficara a cargo dos construtores Manoel Fernandes Guedes123 e Domingos de Oliveira, habilitados 

por meio de concorrência pública (A INAUGURAÇÃO..., 1947). 

De acordo com estudos anteriores sobre a trajetória do saneamento de Natal (FERREIRA et al, 

2008), esta vila representou concretização de uma proposta idealizada ao menos desde 1940, 

quando o Interventor Fernandes Gurjão descreveu, em relatório, a vila que pretendia construir 

para os empregados do serviço de saneamento em terreno à Rua Amaro Barreto. A proposta 

anunciada previa, além das casas, uma cooperativa de consumo, escola e um parque central. O 

empreendimento efetivamente levado a cabo pela Caixa, sete anos mais tarde, era, no entanto, 

composto apenas pelas 30 unidades dispostas em fileira, com cinco tipologias distintas, das quais 

as primeiras 15 foram reservadas aos funcionários da Repartição de Saneamento – condição para 

doação da gleba pelo interventor Ubaldo Bezerra de Melo (Figura 15). A área era então saneada e 

provida de água e energia elétrica, mas faltava iluminação pública quando da sua inauguração (A 

SOLENIDADE..., 1947, p. 1). 

 

 

 

 

                                                           
123 Em 1942, o Sr. Manoel Fernandes Guedes era representante autorizado da firma construtora J. A. Camarinha & 
Comp., de Recife, na cidade de Natal (D.O.U, 11/03/1942), a mesma que, em 1948, estava à frente da construção do 
Cine Rio Grande (SOUZA, 2008). 
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Figura 14. Implantação aproximada da Vila Henrique Éboli 

 

Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 
Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

 

Figura 15. Três tipologias da Vila Henrique Éboli (1947) - Alecrim 

   

Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente aos processos do INSS, pastas 517, 529 e 233, 1947. 
 

Vila 
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Ao invés dos equipamentos coletivos, o restante do terreno, próximo à Rua Cel. José Bernardo, 

foi subdivididos em 20 lotes, repassados sem ônus a outros associados para construção individual 

de habitações – em geral mediante financiamento. Embora não se tenha a planta do loteamento, 

a identificação dos terrenos nos processos evidencia que as casas foram dispostas ao longo de 

uma pequena via sinuosa (Figura 14), onde se construiu casas recuadas com jardim de frente, 

incorporando elementos estilísticos diversos, que refletiam o gosto dos proprietários e as 

tendências adotadas por construtores e projetistas naquele momento, a maioria remetendo ao 

tipo “chalé” ou “bangalô” (Figuras 16 e 17). Os lotes apresentavam dimensão aproximada aos 

utilizados para a construção direta das casas, registrando-se dimensões de 130 e 200m². 

Figura 16. Projeto para casa no loteamento da Vila Henrique Éboli (1947-1949) 

 

   

Fonte: Acervo Digital do HCUrb, referente ao processo do INSS, caixa 28, pasta 260. 
Nota: Projeto do arquiteto Gustavo Rodolfo Carvajal Guzmán, CREA 18.228 - 5ª Região 

 

Figura 17. Casas preservadas do loteamento da Vila Henrique Éboli à Rua Cel. José Bernardo 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb (2014) 
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O segundo órgão promotor identificado, o IPASE, investiu seus recursos na construção das 

demais casas que constituíram seu primeiro conjunto, no Tirol, com cerca de 30 residências. 

Essas foram inicialmente alugadas e, na sequência, vendidas com a dedução do valor pago de 

aluguel na dívida. Tal empreendimento contemplou beneficiários de melhor poder aquisitivo do 

que os efetivados pelo IAPI e CAPSPE-RN. As casas foram dispostas ao longo de três vias já 

existentes quando da compra dos terrenos – ruas 17 de novembro, 21 de julho e 29 de março 

(Figura 18). Ao fundo, no sopé das dunas, foi reservada uma pequena área livre, onde hoje está 

implantada uma quadra. Não foi possível averiguar, todavia, a disponibilidade de infraestrutura à 

época. 

Figura 18. Implantação aproximada do I Conjunto do IPASE no Tirol 

 
Fonte: Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 
 

I Conjunto Residencial 
do IPASE 



110 

 

Os lotes do conjunto apresentavam quase o dobro da área daqueles que conformavam as vilas 

adquiridas ou produzidas pelo IAPI no Alecrim, com superfícies que variavam entre 178m² e 

264m². As casas compradas junto com o terreno eram isoladas no lote, com coberta em quatro 

águas de telha francesa. Seu programa compunha-se de terraço, sala única, dois quartos, cozinha, 

banheiro, lavanderia e dependências externas para empregados. Já as unidades erguidas pelo 

próprio órgão, de que há processos arquivados, não continham as dependências de serviço – as 

chamadas “edículas” –, mas dispunham de três quartos e eram, na maior parte, geminadas duas a 

duas. As edificações remanescentes no terreno, apesar de bastante modificadas, parecem indicar 

certa diversidade arquitetônica nos tipos implantados pelo instituto, com variação na coberta – 

em telha colonial e francesa – e formato do vão que demarca o terraço de entrada (Figura 19). 

Essa característica pode ter resultado da segmentação da construção em etapas, sobre o que não 

foi possível levantar informações, mas também de uma decisão deliberada do órgão, já que havia 

certa preocupação com a homogeneização da paisagem decorrente da repetição dos modelos 

(BONDUKI, 2014). 

Figura 19. Edificações possivelmente mais preservadas do I Conjunto do IPASE, Tirol 

  

  
Fonte: Acervo Digital do HCURB (2014) 

 
Esses órgãos atuaram, portanto, como produtores de novos aglomerados, dotados de condições 

mínimas de habitabilidade, que contribuíram, no caso da Vila Henrique Éboli, para ocupar os 

vazios entre o Alecrim e a Cidade Alta, com o aproveitamento de terrenos públicos e, no caso do 

Conjunto do IPASE, na estruturação da Avenida Hermes da Fonseca, a qual se configurava 
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como um importante vetor de crescimento da cidade, ajudando a consolidar a expansão de Natal 

naquele sentido. 

Ao contrário da CAPSPE-RN e do IPASE, o IAPI priorizou, em seus investimentos diretos, a 

compra e venda por financiamento de pequenos grupos residenciais, previamente construídos 

por terceiros e situados na parte central do Alecrim ou em zonas mais afastadas, de expansão 

desse núcleo, nas imediações das Quintas, as já citadas vilas Gomes, Janete, Régis, São Pedro e as 

casas da Rua Alípio Bandeira (Figuras 20 a 24). Estes totalizaram 53 unidades. Produzidos por 

agentes privados, tais empreendimentos tinham características mais tradicionais se comparados 

àqueles concretizados diretamente pelos demais órgãos, correspondendo a fileiras de casas total 

ou parcialmente coladas nas laterais e erguidas sobre o alinhamento das ruas, a maioria em vielas 

perpendiculares a eixos de maior circulação.  

Figura 20. Implantação aproximada da Vila Gomes, IAPI, Alecrim 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015 
 

 

Vila Gomes 



112 

 

Figura 21. Implantação aproximada da Vila Janete 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

 

Apesar das diferenças de um caso a outro, as condições de higiene e conforto eram, em geral, 

mais precárias. Registrou-se, nesse sentido, carência de instalações individualizadas de água, ou 

mesmo falta de energia elétrica, nas casas da Rua Alípio Bandeira; elevadas taxas de ocupação dos 

terrenos, presença de quartos sem abertura direta para o exterior, no caso da Vila Régis, e uso de 

materiais menos duradouros, característicos do local, como a taipa, empregada nas casas da Rua 

Alípio Bandeira e nas paredes internas da Vila São Pedro. Esta última, melhor localizada, detinha, 

contudo melhores condições de infraestrutura, ventilação e insolação dos cômodos. 

 

 

 

 

 

 

Vila Janete 
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Figura 22. Implantação aproximada da Vila Régis 

 

  

Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 
Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

Figura 23. Implantação aproximada das casas da Rua Alípio Bandeira, Alecrim 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

Vila Régis 

Grupo de casas da 
R. Alípio Bandeira 
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Figura 24. Implantação aproximada da Vila São Pedro, Alecrim 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

 

Essa forma de atuação serviu para ampliar a demanda solvável dos construtores que já se 

dedicavam à produção de casas econômicas, ratificando o tipo de arquitetura produzida, numa 

postura bastante conservadora, que pouco se relaciona com a concepção de habitação e projeto 

que o órgão vinha desenvolvendo em outras cidades do país (BONDUKI, 1998, 2014), sob a 

coordenação de Carlos Frederico Ferreira. Segundo Almeida (2012), esse tipo de iniciativa não 

teve a mesma recorrência em outras capitais do Nordeste. Além disso, observou-se que 

determinadas casas foram alvo de mais de um processo de financiamento, devido à rescisão de 

contratos anteriores por falta de pagamento, atestando que mesmo com as condições de 

pagamento era difícil que trabalhadores com baixa remuneração e de empregos mais instáveis 

cumprissem com os encargos dos financiamentos a fim de alcançar o propalado “sonho da casa 

própria”. 

Apesar do caráter conservador e da baixa qualidade, a intervenção contribuiu para a fixação de 

determinadas famílias em um bairro que, como se viu anteriormente, tinha uma dinâmica intensa, 

vinha recebendo certas melhorias e se consolidava como um centro secundário de comércio e de 

Vila São Pedro 



115 

 

serviços, contando ainda com atividades industriais. Mesmo que funcionassem em quantidade e 

qualidade inferior às necessidades de sua numerosa população, havia equipamentos de saúde, 

educação básica e profissionalizante, comércio diversificado – com feira livre e mercado –, 

elementos de lazer “moderno”, consubstanciados nos vários cinemas, nas associações recreativas 

e de classe124, além da importante feira livre. A despeito das precariedades – parte das quais 

também se estendia aos ditos bairros nobres, como a carência de pavimentação –, oferecia um 

conjunto de oportunidades e, sobretudo, promessas de crescimento social e econômico. 

Com relativa concentração de estabelecimentos industriais e disponibilidade de transporte 

público – bondes, ônibus e trem –, o Alecrim também proporcionava proximidade e certa 

condição de acesso a locais de trabalho potenciais dos industriários, dentro dos limites com que 

funcionavam os sistemas (MEDEIROS, 2011; OLIVEIRA, 2008). O vertiginoso crescimento 

populacional, assim como certa elevação do padrão social, impulsionaria, em breve, novos 

melhoramentos e investimentos públicos, que qualificariam e valorizariam as habitações 

financiadas, sobretudo as da Vila São Pedro, situada no “miolo” do bairro. Essas transformações 

implicariam, todavia, na tendência de saída dos moradores originais do núcleo, o que ocorreu na 

década de 1960, senão antes, a julgar pela abertura de processo pelo IAPB para a aquisição, por 

profissional melhor remunerado, de uma das casas da referida vila, à época já dotada de 

instalações maiores, inclusive dependência de empregados. 

A atuação do IAPI por meio da concessão dos financiamentos individuais teria, em linhas gerais, 

o mesmo perfil que sua produção direta, visando a liberação de crédito para compra de casas já 

edificadas no Alecrim. Essa modalidade de pleito, a principal empreendida no bairro, 

correspondeu nesse período a 90% dos casos registrados. As duas formas de atuação se 

complementavam, portanto, no atendimento àquela categoria. A compra de moradias também 

predominou na Cidade Alta (75%) e no Tirol (65%), para o que contribuíram, em proporções 

similares, o IAPI, o IPASE e o IAPB.  

Apenas Petrópolis recebeu, a partir dessa modalidade de operação, maiores investimentos em 

construção de casas (65% dos pleitos), realizadas, sobretudo, pelos bancários e, em menor escala, 

pelos comerciários (Figura 25). Os terrenos adquiridos previamente ou por meio de 

financiamento tinham, em média, 400m² de área, variando de 210m² a quase 600m².  

                                                           
124 O sindicato dos trabalhadores da Construção Civil fundou sua sede no Alecrim, ainda em funcionamento no 
bairro.  
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Figura 25. Casas em Petrópolis cuja construção foi financiada entre 1946-1950 

  
Fonte: Acervo Digital do HCURB, referente aos processos INSS, pastas 555 e 556, 1946; pasta 25, 1950. 
 

A abertura de três loteamentos entre 1946 e 1949, com um total de 109 lotes (FERREIRA, 1996) 

pode ter facilitado a busca por financiamentos para construção de casas nessa localidade, 

indicando uma possível correspondência entre esses dois processos – o loteamento privado e os 

financiamentos. Registrou-se ainda um caso singular, de uma operação conjunta para aquisição de 

terreno e construção de dez casas individuais, organizada por iniciativa dos próprios associados, 

filiados ao IAPB, em 1947. O agrupamento residencial, conhecido como “Vila dos Bancários”, 

ocupou uma pequena quadra bem localizada do bairro, próxima a equipamentos e serviços 

públicos, entre as Ruas Seridó e Santos Reis (atual Joaquim Fabrício). Os projetos apresentavam 

muitas semelhanças, tanto em relação à composição dos volumes e elementos decorativos das 

fachadas, quanto das plantas, sendo a maioria construída pelos mesmos profissionais, os 

engenheiros Gentil Ferreira e Luiz Noya Volfzon (Figura 26).  

 

Figura 26. Projeto de uma das casas financiada pelo IAPB em operação conjunta (1947) 

   
Fonte: Acervo Digital do HCUrb, referente ao processo do INSS, da pasta 586-587, 1947. 
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Ao final dos anos 1940, intensificou-se a abertura de processos para construção de casas pelo 

IAPC. A julgar pela matéria publicada n’A Ordem, a Carteira Predial do órgão havia sido fechada, 

mas fora reaberta exclusivamente para o financiamento de novas construções (GUERRA...,1949). 

As unidades se concentraram em Tirol e Petrópolis e caracterizavam-se por um padrão, em geral, 

mais elevado de construção. 

Os anos 1950 marcam uma mudança significativa na forma de atuação dos órgãos de previdência 

no campo da habitação, os quais acompanharam novas conjunturas políticas nacionais e 

mudanças locais, que tiveram desdobramentos na conformação urbana, no padrão de ocupação e 

expansão da cidade, na maneira de atuação do poder público, e na arquitetura dos edifícios, 

conforme colocado anteriormente. 

3.3. 3º MOMENTO - A PREDOMINÂNCIA DO IPASE E INOVAÇÕES NAS 
PROPOSTAS (1951-1964) 
 

A primeira metade da década de 1950, que coincide com o segundo Governo Vargas (1951-1954) 

e vice-presidência de Café Filho, no plano nacional, e o Governo de Sylvio Pedroza (1951-1956), 

no plano estadual, foi marcada pelo arrefecimento da atividade das carteiras prediais dos 

institutos e caixas na capital potiguar em relação ao momento anterior. Evidencia-se, ainda, uma 

mudança nos principais órgãos atuantes e seu perfil de atuação. O IAPI, responsável pela maior 

parte das operações realizadas até então, contabiliza na primeira metade da década apenas 12% 

do número de registros do momento anterior, os quais representam apenas 17% das liberações 

de crédito inventariadas nesse período. O IAPC e o IAPB registram, de maneira análoga, uma 

redução da ordem de 80% na concessão de financiamentos individuais nesses anos (1951-1955). 

A Carteira do IPASE torna-se, contudo, mais operante, quadruplicando o número de registros, os 

quais passam a responder por 56% dos processos arquivados. Além disso, consegue concluir seu 

segundo conjunto e a sede própria, o já mencionado Edifício Presidente Café Filho, inaugurado 

em 1955, que se tornou um ícone do modernismo e marco na verticalização da cidade. 

Na segunda metade dos anos 1950 e início dos anos 1960, se intensificam as ações por parte do 

IAPC, tanto no que diz respeito à liberação de créditos individuais como na produção direta, já 

que efetivou a entrega de seu primeiro e único empreendimento na capital potiguar. O IPASE 

manteve o ritmo de financiamentos, sendo ainda o principal agente do período, considerando-se 

o número de registros inventariados. Embora tenha continuado operante ao longo dos anos 
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1950, o IAPB intensificou sua produção nos primeiros anos da década de 1960, quando abre duas 

inscrições para concorrência aos financiamentos pelos segurados. 

A distribuição espacial e o tipo de pleito realizado em cada um dos bairros preferenciais não se 

alteraram, no entanto, de forma significativa. O Alecrim continuou sendo alvo da maioria dos 

financiamentos individuais (35% das operações), que visava a compra de casas já construídas, não 

mais direcionadas aos industriários e sim aos servidores públicos e bancários. Esses vão incidir 

sobre uma região mais próxima à Barro Vermelho, nas imediações da Rua Jaguarari, no sentido 

da conexão do Alecrim com o Tirol. Os financiamentos para construção de novas residências em 

Petrópolis diminuíram proporcionalmente, em relação ao período anterior, passando a 

predominar, assim como nos outros bairros, a compra de casas já disponíveis no mercado. No 

Tirol, cresceu relativamente o número de construções financiadas, embora ainda predominem as 

operações para aquisição. Esse cenário mostra que havia uma oferta de moradias individuais 

novas e usadas disponível a essa camada da população. Estas estavam, em parte, inseridas em 

pequenos grupos residenciais construídos em série por agentes privados, uma produção que os 

financiamentos ajudavam a dinamizar. Entre esses agentes, encontram-se construtoras como a J. 

Felipe, sob a direção técnica do Engenheiro Renato Gomes Soares, e A. Gaspar Ltda., de 

propriedade do Engenheiro Arnaldo Neto Gaspar, além de pessoas físicas. 

A preferência do Tirol para a aquisição de terrenos e produção direta de unidades – efetivada 

pelo IAPC e IPASE – pode ser explicada tanto pela disponibilidade de áreas livres, devido à baixa 

densidade da ocupação no início dos anos 1940; pela adequação do bairro aos pressupostos do 

urbanismo “moderno”, representado pelas largas avenidas arborizadas e bem orientadas, praças e 

parques, projetados ou existentes; pela imagem tradicionalmente veiculada de área destinada às 

elites natalenses; pela tendência de direcionamento do crescimento após a II Guerra no sentido 

da “pista”. Esses aspectos concorriam para aumentar a expectativa de valorização dos imóveis, 

que interessava àquelas autarquias, aos construtores e proprietários de terras.  

Essas mudanças no perfil da atuação delineiam a priorização de um público melhor remunerado, 

dado que o IAPI atendia uma faixa de trabalhadores com menores rendimentos. Em função da 

maior capacidade de pagamento dos beneficiários, o padrão das unidades financiadas também se 

elevou, caracterizando, conforme salientou Almeida (2009), um perfil mais atuarial da produção. 

Os subsídios permitiram a aquisição ou construção de casas individuais com características mais 

inovadoras, acompanhando tendências do mercado, que incorporava elementos da arquitetura 
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modernista, presentes – em maior ou menor intensidade – em cerca de 65% dos projetos 

financiados que datavam dos anos 1950, em especial a partir da segunda metade da década125 

(LIMA; FERREIRA, 2012). 

A produção direta dos órgãos também se reveste de caráter mais inovador, ao se apropriar, além 

das diretrizes como diversidade tipológica e provisão de serviços no interior dos conjuntos, da 

habitação coletiva e de uso misto. Tais premissas foram aplicadas, essencialmente, no projeto do 

Conjunto Nova Tirol. Segundo a prestação de contas sobre o exercício do IAPC em 1952 

(ROCHA SOBRINHO, 1953), o compromisso para a construção do empreendimento remontou 

ao menos a 1951. Naquela época havia assumido a Delegacia do Instituto Miguel Rocha 

Sobrinho, sob a indicação do vice-presidente Café Filho, o que prometia maior disposição das 

instâncias federais em atender as solicitações da capital norte-rio-grandense. Ou assim faria supor 

a visita do Oficial de Gabinete daquela autarquia, em companhia de Café Filho, naquele mesmo 

ano, para tratar da reabertura da Carteira Imobiliária, da construção de uma sede própria e da 

instalação de serviço ambulatorial (AMBULATÓRIO..., 1951).  

De fato, em 1952 o IAPC comprou e adaptou o edifício da antiga Escola Doméstica para 

instalação da sede e do ambulatório e concedeu 17 financiamentos pelos planos A e B e dois pelo 

plano C126 – a despeito da Carteira continuar fechada, segundo a mesma nota oficial – e abriu a 

concorrência para construção do conjunto. Em 1953, a carteira foi reaberta e a construção da 

primeira etapa do conjunto, contratada. Em novembro de 1955 foi lançado o edital para 

contratação da II Etapa. A entrega das 40 casas e quatro blocos, com 24 apartamentos – 

previstos no primeiro contrato – só ocorreria, no entanto, entre 1958 e 1959, anos de abertura 

dos processos para aquisição. A construção foi efetuada pela empresa natalense Engenharia, 

Comércio e Indústria LTDA (ECIL), cujo diretor técnico era o Engenheiro Moacyr Maia, 

responsável pela construção e, segundo Dantas (2002), pelo desenho urbanístico.  

O programa previa oito blocos com quatro pavimentos, dois com pontos comerciais no térreo e 

seis residenciais. Desses últimos, três teriam apartamentos com três dormitórios, e os demais 

                                                           
125 Esses projetos eram, em sua maioria, concebidos por desenhistas locais, destacando-se unidades projetadas por 
Agnaldo Muniz e Arialdo Pinho, bem como pelo arquiteto recifense Wandenkolk Tinoco. Um dos projetos indica a 
adaptação de uma proposta publicada no álbum “Sugestões”, editado pelo arquiteto “F. Lemos” a partir do Rio de 
Janeiro, o qual fizera “sucesso” em Natal nos anos 1950, segundo relato do arquiteto João Maurício Miranda, em 
entrevista com a autora em 20 de novembro de 2014. 
126 Constam no Banco de Dados apenas dois processos com solicitação e liberação datada de 1952, o que indica a 
dimensão de incompletude do acervo, ou ainda a inexatidão daqueles dados apresentados pelo instituto em nota 
oficial aos jornais. 



120 

 

apenas com dois, todos dotados de dependências de empregados, sala única e cozinha reduzidas, 

varanda e banheiro, indicando um público de médios rendimentos. Além disso, seriam 

construídas 40 casas de dois quartos, sala única, terraço, cozinha e lavanderia coberta. Uma 

escola, um centro social e áreas verdes completavam o programa original do conjunto. Ao 

contabilizar um total de 100 unidades, com quatro tipos de edificações e três tipos de plantas 

diferentes, os quais seguiam projetos-padrão do instituto127, foi o maior dos empreendimentos 

habitacionais pensado pelos IAP para a cidade até então e o único que seria dotado de serviços 

coletivos capazes de garantir maior autonomia ao assentamento. Colaboraria também para 

ampliação do comércio local no bairro – em geral dependente da Cidade Alta e do Alecrim. 

Destacava-se ainda pelo potencial “reformador” e “disciplinador”, caro ao ideário da época, 

representado essencialmente pelo serviço social, atividade que vinha se desenvolvendo na cidade 

desde 1942 e que era amplamente praticada nacionalmente pelos órgãos de previdência, 

especialmente pelo IAPC. 

A análise do partido urbanístico ficou limitada pela ausência do projeto completo, que não foi 

encontrado. A parte referente à implantação da primeira etapa (Figuras 27 e 28), a única 

concretizada, permite observar que os 04 blocos foram concentrados na periferia do lote, onde o 

solo era mais valorizado – conforme destacado em documento no processo que autorizou a 

venda das unidades –, enquanto as casas se distribuíam em vielas internas sem saída, 

provavelmente restritas ao tráfego de pedestres. As diferentes orientações, tanto das casas como 

dos blocos, prejudicaram sua adequação às condicionantes ambientais – direção dos ventos e 

insolação –, trazendo sérias implicações para o conforto das habitações. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
127 O mesmo projeto de unidades térreas e blocos serviu de base a diversos conjuntos residenciais do IAPC. O 
modelo das casas foi criado inicialmente para o Conjunto Residencial Coelho Neto (1945) e utilizado em obras como 
o Conjunto Residencial Filipinho, São Luís (1949), conforme Bonduki e Koury (2014, p. 118, 127). O mesmo tipo de 
bloco foi empregado nos conjuntos Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro (data desconhecida) e João Gualberto, 
em Curitiba (1958) (Bonduki, Koury, 2014, p. 140, 142). Nota-se, contudo, modificações em relação aos materiais, 
que foram adaptados ao mercado local à época da construção. No Conjunto Nova Tirol, é possível que tenham sido 
utilizados materiais diferentes na construção de um e outro bloco de apartamentos, a julgar pelas esquadrias externas 
originais de ferro – identificadas no Bloco da Av. Prudente de Morais – em contraposição às janelas de madeira com 
venezianas e vidros remanescentes num dos blocos à Rua Ceará Mirim. 
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Figura 27. I Etapa do Conjunto Residencial Nova Tirol 

   

Fonte: Acervo Digital do HCUrb 

As áreas livres encontram-se fragmentadas e situadas nas imediações das esquinas, estando 

acessíveis às vias circundantes, o que contribui para o isolamento das casas, onde se desfrutava de 

ambiente mais intimista. Apesar de certas limitações, a proposta enquadrava-se numa “concepção 

de habitação” mais inovadora se comparada aos demais empreendimentos locais e aos tipos 

recorrentes na produção no Nordeste (ALMEIDA, 2012). Inseria-se no conjunto de experiências 
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levado a cabo em diversos empreendimentos nos quais se traduziu aspectos do conceito de 

Unidade de Vizinhança, apropriado de diversas maneiras e escalas na produção das instituições 

de previdência. 

Figura 28. Implantação do Conjunto Nova Tirol, IAPC, Tirol. 

 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

 

Apesar do centro social, da escola, de quatro blocos128 e dos pontos comerciais terem 

permanecido no papel129 e as áreas livres sem tratamento paisagístico – até serem leiloadas pelo 

INSS –, bem como as ruas sem pavimentação, destaca-se o caráter inovador do projeto para o 

contexto de Natal nos anos 1950. Ali se introduziu uma nova maneira de ocupação do solo, mais 

densa e potencialmente mais diversificada em termos de uso, com maior grau de coletivização da 

vida e gabarito mais elevado, distinguindo-se do padrão originalmente idealizado para a “Cidade 
                                                           
128 Ao Edital de Concorrência da II Etapa, apresentou proposta a empresa “Construtora, Comércio e Indústria 
Ltda.”, do mesmo empresário dono ECIL – responsável pela primeira etapa –, Otacílio Maia (INSTITUTO..., 1955, 
p. 3). Não se sabe se foi firmado o contrato e qual a causa da não execução das obras. 
129 Conforme Bonduki (2014), em vários empreendimentos do IAPC os equipamentos coletivos propostos não 
foram construídos. Além disso, no inventário de Bonduki e Koury (2014), o menor conjunto do Instituto dos 
Comerciários dotado de escola continha 175 unidades, mais que o dobro desse empreendimento. As escolas foram 
mais frequentemente implantadas nas obras com mais de mil casas. Acredita-se que o pequeno porte do Nova Tirol 
também contribuiu inviabilizar a concretização da proposta. 
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Nova”. O Conjunto estava, de qualquer modo, próximo a equipamentos como o hospital militar 

(1948) e a Casa de Saúde São Lucas (1952), a primeira sede do América Futebol Clube, à Rua 

Maxaranguape (1945) e a Matriz de Santa Terezinha (1931), os quais atendiam parte das 

necessidades básicas dos moradores. Havia ainda a perspectiva de implantação do Parque da 

Lagoa Manoel Felipe – constante nos planos urbanísticos –, na circunvizinhança. A cerca de 

300m, havia também ponto de ônibus. 

Essa obra integra o processo mais amplo de padronização de projetos racionalizados – de 

unidades “mínimas” –, elaborados coletivamente pelas equipes das Divisões de Engenharia dos 

institutos, referido no capítulo I. Era parte do início da aplicação – até certo ponto indiscriminada 

– de modelos habitacionais que desconsideravam especificidades locais e se justificavam dentro 

do esforço de viabilizar, a partir de órgãos de previdência, a construção sistemática de moradias 

em larga escala no país, reformulando o modo de morar dos trabalhadores. Evidencia-se, todavia, 

diferenças nos elementos construtivos utilizados, que se adaptaram ao mercado local, como as 

esquadrias e cobertura, tanto nas casas como nos blocos. 

O outro empreendimento identificado no período, o II Conjunto do IPASE, foi construído em 

1955, paralelamente à nova sede do Instituto na Ribeira. Situado no Tirol, às margens da Avenida 

Hermes da Fonseca (Figura 29), assim como o primeiro conjunto, estava, contudo mais próximo 

ao centro da cidade. Dez anos haviam passado desde a compra do terreno, então bastante 

valorizado, sobretudo com a conclusão e início do funcionamento da Escola Doméstica, em 

terreno vizinho, a partir de 1952. O pequeno grupo residencial constituía-se então de 26 casas 

geminadas duas a duas, à Rua João Lindolfo. As casas tinham padrão similar a um dos tipos 

encontrados no primeiro empreendimento, que deveria constituir um modelo institucional, com 

73m² de área útil, composta por “área de arcada”, sala, três quartos, hall, BWC, cozinha, terraço 

com lavanderia, em “estilo beiral apresentado” (Figura 30). A impossibilidade em estender a rede 

de abastecimento de água até aquela área, declarada pelo Departamento de Saneamento do 

Estado, configurou um impasse à implantação do empreendimento, problema que também pode 

ter ocorrido no caso do conjunto do IAPC, justificando a demora em sua entrega. 

Isso demonstra, por um lado, a deficiência no serviço em relação ao processo de ocupação 

daquela região, mesmo com o início da implantação da II etapa das obras de saneamento, a partir 

de 1952; e, por outro, a dissociação no planejamento das iniciativas dos institutos diante do 

Departamento de Saneamento do Estado. Foram então instalados um conjunto de bombas e um 
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sistema de captação exclusivo para atender ao conjunto, autorizado diretamente pelo diretor do 

Escritório Saturnino de Brito, após entendimentos com técnicos do IPASE no Rio de Janeiro 

(SOLUCIONADO..., 1955). 

Figura 29. Implantação do Conjunto Nova Tirol, IAPC, Tirol. 

 
Fonte: BDEmp (2015) sobre imagem aérea do Google Earth (2015). 

Nota: Editado por Débora Youchoubel, set. 2015. 

 
Figura 30. Casas aparentemente mais preservadas do II Conjunto do IPASE, Tirol 

  
Fonte: Acervo Digital do HCUrb (2014) 
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A concretização dessas ações sistemáticas no campo da habitação contribuiu essencialmente para 

ampliar a demanda solvável dentro do mercado formal – por meio dos financiamentos 

individuais –, estimulando a produção privada segundo determinados critérios de qualidade. 

Esses eram exigidos, no entanto, quando a margem da capacidade de pagamento dos associados 

assim o permitia –, visando, sobretudo, a manutenção da garantia do investimento realizado. 

Prevalecia, portanto, a lógica do mercado na desigualdade da qualidade construtiva e no acesso às 

localizações mais privilegiadas.  

Conforme salientavam os jornais, os investimentos das CAP e IAP, juntamente com outros 

órgãos facilitadores do crédito imobiliário, como a Caixa Econômica Federal, contribuíam para a 

melhoria do padrão edilício na cidade entre essas décadas. Pode-se levantar a hipótese de que 

contribuíram – não se sabe em que medida – para a capitalização de empresas construtoras, à 

época de menor porte ou recém-criadas, que ganhariam potencial para investir em obras de maior 

vulto, como incorporações, obras viárias e de infraestrutura, notadamente a partir dos anos 1960, 

como foi o caso das construtoras A. Gaspar Ltda. e CICOL. 

A operacionalização desses investimentos imobiliários, em âmbito nacional, direcionados não só 

aos empreendimentos de pequeno, médio e grande porte, mas também à construção ou aquisição 

de residências individuais, exigia a operacionalização, em larga escala, de avaliações e perícias de 

imóveis. Que condições eram descritas nos laudos produzidos em Natal e como podem ser 

correlacionadas ao resultado de sua produção na cidade? Até que ponto as instituições levaram 

em consideração as informações provenientes dos laudos para aceitarem ou não as condições de 

moradia das casas avaliadas? Que tipo de recomendações ou exigências de reformas foram 

colocadas e por quais agentes? Essas questões nortearam a leitura dos laudos de avaliação 

imobiliária apresentada nos capítulos seguintes. 
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4. A CIDADE SOB A LENTE DOS AVALIADORES DE IMÓVEIS 
 

Com a autoridade conferida pelas instituições de previdência e seu capital intelectual – decorrente 

da formação profissional –, os engenheiros avaliadores percorreriam as ruas da cidade realizando 

as necessárias vistorias dos imóveis pleiteados pelos segurados. Inspecionavam as vizinhanças e o 

aspecto do entorno, classificando-os conforme o uso, a idade, a classe social, a salubridade. 

Aferiam a disponibilidade de serviços, a presença das chamadas “comodidades”, as “restrições 

legais”, circunstâncias ditas “favoráveis” e “desfavoráveis”. Averiguavam as dimensões dos 

terrenos, comparando às especificadas nas escrituras, suas condições topográficas e 

potencialidades de uso. Fariam pesquisa dos preços de mercado, conjecturavam as tendências de 

crescimento, estimavam valores futuros. Com base nesses dados, requisitados pelos formulários, 

abordados no Capítulo 2, fixavam os limites financeiros de cada operação pretendida, de modo a 

atender as exigências das autarquias enquanto provedoras de crédito imobiliário. 

Por meio de seus laudos, os avaliadores descrevem, portanto, uma determinada parcela da cidade 

e de seus edifícios. Mais especificamente, focalizam as áreas que concentraram os interesses de 

investimento em aquisição ou construção, por financiamento, de novas moradas pelos – e para – 

os diferentes grupos profissionais assistidos pelas CAP e IAP, conforme destacado no capítulo 

anterior. Eles permitem reconstruir, nesse sentido, imagens de uma Natal entre muitas e em 

contínua transformação, que as instituições puseram ao alcance dos seus beneficiários, segundo o 

olhar de engenheiros credenciados pelos mesmos órgãos. 

Nem todos os processos pesquisados contêm, todavia, as respectivas avaliações de imóveis. Em 

especial, carecem desses documentos aqueles relativos a vilas e conjuntos das instituições, como a 

Vila Henrique Éboli, o Conjunto Residencial Nova Tirol e os conjuntos do IPASE de maneira 

geral. Aventa-se que estes tenham sido apensados a processos mestres, que concentrariam toda a 

documentação atinente ao empreendimento, simplificando a instrução dos processos individuais 

de financiamento – os únicos encontrados no Arquivo do INSS-RN. Assim, o banco de dados 

abriga informações de 335 laudos elaborados entre 1944 e 1964, dos quais 96% (324) referem-se 

aos principais bairros contemplados com os financiamentos, Alecrim (45%), Cidade Alta (16%), 

Tirol e Petrópolis (39%). Desses, 317 correspondem à aquisição ou construção de casas – 

excetuando-se reformas, encampação de dívida hipotecária – e estão distribuídos, por período e 

instituto conforme a tabela 2. 
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Ao reproduzir de forma significativa a distribuição dos processos inventariados e abordados 

anteriormente, a maior parte tinha por objeto casas individuais já construídas (77%), das quais 

17% diziam respeito a unidades em vilas do IAPI – Régis, Janete, Gomes e São Pedro – e a Vila 

19 de Abril, construída pelo IAPE. O Instituto dos Industriários foi responsável pelo maior 

número de avaliações nos primeiros anos, enquanto o IPASE e o IAPB destacaram-se após 1950. 

 

Tabela 2. Distribuição dos laudos por bairro, período, instituto e tipo de pleito 
   
  

 Alecrim Cidade Alta Tirol e Petrópolis Total 

Aq. Const. Aq. Const. Aq. Const. 

19
44

-1
95

0 

IAPI 79* 4 5 2 8 5 103 57% 

IPASE - - 8 4 - 3 15 8% 
IAPC 3 1 1 2 5 14 26 14% 
IAPB 3 - 7 - 6 4 20 11% 
Outros 1 - 1 - 14** - 16 9% 
Subtotal 86 5 22 8 33 26 180 100% 

   
19

51
-1

96
4 

IAPI 4 2 - 1 - 6 13 9% 
IPASE 30 3 12 - 20 9 74 54% 

IAPC - - - 1 3 7 11 8% 
IAPB 9 2 6 - 16 4 37 27% 

Outros 2 - - - - - 2 1% 
Subtotal 45 7 18 2 39 26 137 100% 

Totais 131 12 40 10 72 52 317 

143 
45% 

50 
16% 

124 
39% 

Legendas: Aq – aquisição de casas; Const – Construção de casas. 
* Desses, 40 (50%) correspondem a casas em vilas.  
** Avaliações sumárias da Vila 19 de Abril procedidas pelo IAPE/IAPETC 

Fonte: Banco de dados Empreendimentos, HCUrb (2014) 

 

Na leitura desses documentos, há de se considerar os interesses das instituições que os 

demandaram, formataram e utilizaram, sobre os quais pesa a distinção de público-alvo – por 

categoria profissional –, seus princípios e modo de funcionamento específicos. A isso, soma-se a 

percepção dos personagens encarregados de proceder as avaliações, seu universo de referências e 

de expectativas, individuais e coletivas, o qual condicionava o exercício de interpretação – em 

certa medida sistemático – da realidade e das categorias mesmas de análise indicadas nos 

formulários. A falta de uniformidade verificada no preenchimento dos campos por cada avaliador 
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põe o caráter subjetivo dessa operação em evidência, assim como pode também indicar uma 

provável carência de precisão conceitual das categorias e parâmetros elencados130.  

Nesse capítulo, serão abordados os “aspectos locacionais” – que dizem respeito à escala urbana – 

a partir da leitura dos dados constantes nas avaliações. Dada a intenção de explicitar leituras mais 

generalizadas dos avaliadores sobre a cidade, por um lado, e a maior facilidade de sistematização 

dos dados, por outro, optou-se por privilegiar os bairros como unidade territorial de análise, a 

qual foi complementada com as demais (vizinhança, logradouro, arredores). Cabe salientar, no 

entanto, que a definição de bairro constante no endereço do imóvel não necessariamente 

coincidiria com a estabelecida oficialmente. Foi respeitada, em princípio, a especificação dos 

processos. Quatro quesitos gerais foram priorizados na análise: características temporais do 

ambiente construído; caráter funcional e qualidade ambiental. 

 

4.1 VISÕES DO ALECRIM: DA DIVERSIDADE À HOMOGENEIDADE 
 

Os formulários preenchidos no imediato pós-guerra, essencialmente contidos em processos do 

Instituto dos Industriários, foram elaborados por distintos avaliadores. Entre eles, destacam-se 

Wilson de Oliveira Miranda, Mário Raposo Bandeira, Luiz Noya Volfzon, Rodrigo Lopes, Gentil 

Ferreira e Moacyr Maia. Produzidos a partir de locais específicos, num dado momento, eles 

expõem várias leituras possíveis desse recorte geográfico, que, é importante mencionar, por vezes 

incluiu áreas inscritas em bairros vizinhos, em especial as Quintas e, sobretudo, o atual Barro 

Vermelho, que oficialmente fazia parte do Alecrim à época. Evidencia-se uma heterogeneidade 

interna do local que, de antigo entreposto comercial e sede de equipamentos “insalubres” ou 

“indesejados”, desde fins do Século XIX – como o cemitério (1856) e o Lazareto da Piedade 

(1882) – se converteria em local de moradia de 50% da população em 1950, como reportado no 

capítulo 02. Assim, o Alecrim seria classificado tanto como bairro “urbano” (14 observações) 

como “suburbano” (17), o que poderia também decorrer de mudanças nos limites dessas zonas 

ao longo desses anos. Era “moderno” (33 observações), “novo” (2) ou “em formação” (1), mas 

também “modernizado” (12) e “antigo” (24). 

                                                           
130 Não foi possível averiguar a existência de cursos ou manuais para capacitação dos avaliadores, o que permitiria, 
em princípio, maior regularidade no preenchimento dos laudos. No verso da capa do modelo do IPASE acha-se, 
todavia, instruções e definições relativas, mais especificamente, ao método de cálculo do “coeficiente de conforto”, e 
a definição das categorias qualitativas – ótima, boa, sofrível e má – para os quesitos de insolação, distribuição da 
planta e localização do prédio no terreno, conforme referido no Capítulo 01. 
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Wilson Miranda foi, dentre os avaliadores, o que mais insistiu sobre a natureza “moderna” do 

Alecrim – a qual assinalou em 31 dos seus 35 laudos com tal especificação. Como engenheiro da 

Prefeitura, ele acompanhava as transformações recentes na área e parecia vislumbrar 

potencialidades semelhantes às que Cascudo descreveu, em 1946, (1980, p. 15), quando anunciou 

que aquela seria, “indiscutivelmente”, “a futura cidade residencial (...)” ou Aderbal de França 

destacava o “próspero panorama de subúrbio”. Construíam-se diversas moradias e havia área 

para expansão; entre as ruas largas, despontavam “modernas” instalações militares, novos 

estabelecimentos comerciais e de serviços. 

Rodrigo Lopes, por sua vez, destacou o processo de renovação por que passava o bairro, ao 

categorizá-lo como “modernizado” ou – “antigo em desenvolvimento” – num conjunto de 17 

laudos datado de 1947. Enquanto engenheiro da Repartição de Saneamento, também deveria 

acompanhar as mudanças, reconhecendo as melhorias introduzidas ou, ainda, as perspectivas de 

ampliação da rede de abastecimento de água, que seria contemplada no plano de ampliação de 

1952 (DANTAS, 2003a). Já Luiz Noya Volfzon e Mário Raposo Bandeira, evidenciaram, ao 

contrário, o caráter antigo do bairro, o qual se traduzia – pode-se supor – não apenas na idade 

das construções que se mantinham desde o início da ocupação, mas também no aspecto 

interiorano característico de parcelas do bairro, onde se veriam casas pobres recém-construídas, 

em lotes estreitos, sem recuos, de taipa, com beiral aparente paralelo à rua, vacarias e sítios.  

Esses três últimos engenheiros eram, curiosamente, profissionais de fora da cidade, ao contrário 

de Wilson Miranda. Supõe-se que o conhecimento em retrospectiva e as expectativas de cada 

observador sobre o local e a capital potiguar, bem como da arquitetura e urbanismo de maneira 

geral, influenciou significativamente a interpretação desse quesito pelos técnicos locais e/ou 

forâneos, para além da situação do imóvel avaliado e seu entorno imediato. 

Nesse sentido, parecem confrontar-se as marcas de uma ocupação que, em determinados trechos, 

não se enquadravam nos ditames urbanísticos “modernos” – ou não na mesma proporção que 

outas áreas, como a “Cidade Nova” –, com expectativas de renovação diante do “grande 

crescimento”, “desenvolvimento” ou “progresso” por que passava o bairro, segundo seus 

avaliadores. Essas previsões justificavam o reconhecimento de “regular”, “acentuada” ou de 

“uma certa” tendência à valorização, “rápida” ou “mais ou menos rápida”, conforme assinalado 

pelos técnicos, de forma pouco precisa. 
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Um fator preponderante na hierarquização desses valores era a proximidade ao núcleo do bairro, 

que passava a configurar-se como um subcentro, abrigando filiais dos estabelecimentos da Cidade 

Alta (COSTA, 2000). Esse se estendia – a julgar pelas informações constantes nos laudos – da 

Praça Dom Pedro II à Gentil Ferreira, sendo a última o ponto de referência privilegiado pelos 

engenheiros, em se tratando do Alecrim, juntamente com as vias Amaro Barreto – estrada de 

comunicação com o interior do estado – e a Presidente Bandeira, onde passava o bonde. Assim, 

ao avaliar a Vila Janete131, Miranda destacaria que: 

Tem certa tendência à valorização devido ao progresso do bairro e mesmo 
porque está relativamente próximo do centro daquela parte da cidade, onde há 
mercado, feira, comércio de varejo (tecidos, estivas, etc.), farmácias, cinemas, 
igreja etc. 

 

A presença marcante do comércio tradicional – vinculado ao início da ocupação – é pouco 

comentada nos laudos, bem como os equipamentos e serviços, por não serem solicitadas no 

formulário padrão do IAPI, conforme posto anteriormente. No entanto, sua classificação como 

bairro “residencial e comercial” em 30% dos laudos demonstra a relevância das atividades 

comerciais. Além do comércio – que se havia dinamizado com a II Guerra e com o incremento 

populacional –, pequenas indústrias, diluídas no tecido residencial/comercial, seriam 

mencionadas – ainda que pontualmente –, em 1952, por Miranda132, ao escrever: "o bairro passa 

por fase de crescimento, com muitas construções de prédios residenciais e mesmo industriais, o 

que acarreta para os terrenos, um alto coeficiente de valorização". 

Em contrapartida, os avaliadores destacariam a presença de estabelecimentos “indesejados”, 

resquícios cristalizados de momentos anteriores do bairro, como a vacaria nas imediações da Vila 

Janete; ou, no caso da Vila São Pedro, o “inconveniente de estar limitado com o asilo de 

alienados”, o qual, informava Luiz Noya Volfzon, logo seria transferido à nova sede em Lagoa 

Nova133. A proximidade de imóveis da Marinha foi avaliada de forma dúbia, pois ao mesmo 

tempo em que as casas “modernas” e “para residência de sargentos e suboficiais” concorriam 

para elevar os preços, havia o risco daqueles terrenos – no caso, à Rua Manoel Vitorino – serem 

necessários à ampliação das instalações navais, segundo conjecturava Miranda em 1946. 134 

                                                           
131 Acervo INSS, caixa 22, pasta 208, 1949. 
132 Acervo INSS, caixa 57, pasta 504, 1952. 
133 Acervo INSS, caixa 68, pasta 601, 1950. 
134 Acervo INSS, caixa 15, pasta 141, 1946. 
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Esse exercício de previsão, intrínseco ao processo de avaliação dos imóveis, não só expunha 

como influenciava e contribuía diretamente para a afirmação da diferenciação das localizações no 

interior do bairro, desestimulando ou aumentando a tendência de renovação de determinadas 

áreas. Contribuía, dessa forma, para as transformações em curso, segundo a lógica da produção 

capitalista da cidade. 

Ao avaliarem o bairro em relação ao padrão sócio econômico, os engenheiros o classificariam 

como eminentemente “pobre” (30), “proletário” (09) ou ainda “popular” (01) – termo utilizado 

por Gentil Ferreira –, mas também como “médio e pobre” (19) ou somente “médio” (04), 

reconhecendo, dessa forma, diferenciação e heterogeneidade social interna. O surgimento de 

prédios com melhor padrão construtivo, novos ou reformados, pontuada nas crônicas de Aderbal 

de França, citadas no capítulo 02, certamente constituíam indicativos importantes na elitização do 

bairro apontada pelos engenheiros. 

A julgar pela amostra de casas financiadas, construções de melhor padrão elevavam-se nas 

imediações da Praça Dom Pedro II ou da Base Naval, particularmente à Rua Ary Parreiras; no 

eixo das ruas Cel. José Bernardo, Fonseca e Silva e Amaro Barreto135 – definida em 1950 como 

“principal via pública da cidade, [...] servida por todos os meios de transporte"136. Lá haviam, 

conforme os laudos, trechos pavimentadas e dotados de redes de água, luz, ou mesmo esgoto e 

telefone, possivelmente em decorrência das instalações militares. Servidas pela rede de água e 

energia elétrica, as ruas Presidente Quaresma e Presidente José Bento também se destacavam nas 

avaliações, pelo maior preço do solo. Nesses logradouros foram avaliados imóveis por valores – 

de Cr$ 36.000 a 75.000 pelo IAPI; e Cr$ 150.000 pelo IAPC – que eram próximos ao de casas 

financiadas, no mesmo período, em bairros comparativamente mais valorizados, como a Cidade 

Alta, Tirol e Petrópolis137. Isso indica que as famílias consideravam outros fatores, além do preço, 

para se instalarem nessa região do Alecrim. 

A categoria “proletário”, já mencionada, foi utilizada principalmente por Miranda, quando avaliou 

habitações em áreas mais periféricas do bairro, nas quais se registraram os menores valores de 

imóveis e de metro quadrado dos terrenos – inferiores a Cr$ 10,00 –, nos limites das Quintas: às 

                                                           
135 O valor do metro quadrado nessa avenida chegou a ser estimado em Cr$ 149,50, valor superior ao identificado na 
Praça Pedro Velho, em 1947 – Cr$ 125,00 – o que é significativo, ainda que seja importante assinalar que o terreno 
em Petrópolis era maior. 
136 Em laudo sobre imóvel à Rua Fonseca e Silva, n. 199, de 1946, foram estimadas as seguintes distâncias: "15 
minutos de bonde, de ônibus, 10 de automóvel, 5 de trem, do centro urbano" (Acervo INSS, caixa 03, pasta 24). 
137 Mais especificamente, casas nessa faixa de preço foram avaliadas às Ruas Gonçalves Lêdo, Voluntários da Pátria, 
Princesa Isabel, Professor Zuza, José de Alencar e Mêrmoz, na Cidade Alta, e nas ruas Mipibu, Desembargador 
Hemetério Fernandes, Cláudio Machado e Maxaranguape na “Cidade Nova”. 
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ruas Alípio Bandeira – onde o IAPI comprara um grupo de casas e terrenos que se conectava ao 

centro por ônibus, meio de transporte mais caro que o bonde, numa viagem de 20 minutos –; na 

Presidente Mascarenhas – distante 900m dos meios de transporte – e, em pior situação; na Rua 

Nascimento de Castro, onde “sem ônibus, bondes, até de carro o acesso é difícil”138. Essas 

mesmas áreas compartilhavam, ainda, a carência de redes de água, esgoto, luz elétrica, iluminação 

pública e calçamento. 

Apesar disso, Miranda comentou, em avaliação de imóvel à Alípio Bandeira, em 1950: 

Bairro saudável, alto e seco (...). O terreno tem uma tendência acentuada de 
valorização, devido não somente ao desenvolvimento do bairro como também 
porque possui boas características topográficas, de higiene e situação (...). 
Apesar de o bairro não ser servido por água ou esgoto, a casa satisfaz as 
exigências legais no tocante às condições higiênicas (ACERVO INSS, caixa 52, 
pasta 464). 

 

Como no trecho acima, os avaliadores em geral reiteraram a boa salubridade e clima do Alecrim, 

considerando-o “saudável”, traço que estava vinculado às características ambientais do sítio, “alto 

e seco”, o que se aplicava também a Tirol, Petrópolis e Cidade Alta. Esse aspecto fundamentava, 

em parte, os prognósticos auspiciosos dos avaliadores, os quais independiam da existência de 

redes de abastecimento de água ou esgotos. A deficiência de restrições legais nessa região, que 

administrativamente fazia parte das Quintas, ao menos desde 1947, assim como em áreas 

próximas, dentro do Alecrim – onde se situava a Vila Gomes, por exemplo – contribuía para 

fundamentar a aceitação da situação. 

As “condições higiênicas” evidenciam, no entanto, um quadro diversificado de opiniões. Os 

mesmos avaliadores ora as julgaram “boas” (06 citações), ora “sofríveis” (09), “modestas” (01), 

“precárias” (01), “regulares” (1) ou “relativas” (01) – termo utilizado pelo engenheiro Mário 

Bandeira. Mesmo quando avaliadas negativamente, foram ditas também “aceitáveis”, “dadas as 

condições locais e padrão de construção”139, como reafirmou Miranda, ao tratar de áreas sem 

água encanada. 

Em suas avaliações, Rodrigo Lopes mostrava-se menos condescendente. Ressaltou em seis 

laudos os aspectos desfavoráveis “ausência de esgoto e calçamento”. Noutra ocasião, após 

constatar carência de espaço para construção de uma fossa em terreno da Vila Janete, o 

                                                           
138 Acervo INSS, caixa 5, pasta 39, 1946. 
139 Acervo INSS, caixa 22, pasta 208. 
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engenheiro, então chefe da RSN, definiu aquelas habitações como “prédios em que a especulação 

do proprietário se sobrepôs às comezinhas regras de áreas livres que a prefeitura deveria 

exigir"140. Cobrava, dessa forma, maior controle da Administração Municipal, mesmo diante das 

especificidades “do local”, evocadas por Wilson Miranda.  

Nesse diálogo velado, ou fictício, construído a partir das avaliações, evidencia-se, possivelmente, 

o campo de divergências entre a visão técnica predominante no órgão gestor do saneamento e a 

postura da Diretoria de Obras da Prefeitura, cujos profissionais representavam oficialmente. 

Enquanto aquele primeiro órgão defendia os princípios do urbanismo sanitarista, enredando 

esforços para atenuar a crise dos sistemas sanitários decorrentes do inesperado crescimento 

populacional e urbano daquela década, a municipalidade vinha permitindo a expansão da cidade 

sem exigir o cumprimento de parâmetros urbanísticos específicos, ainda que pesassem indicações 

do Plano de Sistematização – Lei n. 04/1929 –, e as prerrogativas da RSN. Essa postura, além de 

agravar as condições de saneamento da cidade, dificultava tecnicamente a ampliação das redes de 

água e esgotos, contratada em 1952 e executada ao longo dos anos 1950, a qual contemplaria 

áreas como as Rocas, o Alecrim e as Quintas, como referido no capítulo 2. 

Verifica-se, portanto, que o Alecrim retratado essencialmente pelos avaliadores do IAPI compõe-

se de imagens múltiplas, indicativas de tensões – entre um bairro pobre/proletário e médio; 

residencial e misto, antigo e moderno –, com intensas transformações em curso, prenhe de 

expectativas e tendente à valorização, o que concorria para aumentar a procura por imóveis na 

área, inclusive pelo próprio instituto. Este investiu, como evidenciado no capítulo anterior, tanto 

na compra de pequenos núcleos de casas como de terrenos, esses últimos situados em áreas sem 

infraestrutura e onde a terra era mais barata, conforme registrado no capítulo 3.  

Na visão de parte dos técnicos, as precariedades evidenciadas – e corroboradas pela fragilidade 

normativa – pareciam estar naturalizadas, por serem “compatíveis com o local”141, que era o de 

habitar dos trabalhadores com baixos salários e qualificação, “proletários” da indústria da 

construção, do vestuário, dos calçados etc. O crescimento não só físico e populacional, como 

também econômico do bairro incitava a necessidade de introduzir melhores condições de 

infraestrutura e as redes já instaladas por trechos das principais ruas e avenidas, ao menos de água 

e energia, eram suficientes como suporte à elitização registrada pelos avaliadores. Essa elitização 

contaria, na década seguinte, com a colaboração do IAPB e IPASE para se acentuar. 

                                                           
140 Acervo INSS, caixa 16, pasta 153, 1947. 
141 Acervo INSS, caixa 65, pasta 580, 1950. 
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Nas décadas de 1950 e início dos anos 1960, o Alecrim retratado em 80% dos laudos – em sua 

maioria do IAPB e IPASE –, seria, ao contrário do relatado até então, um bairro considerado 

“médio”, e, sobretudo, residencial (90%). Os logradouros em que se situavam as casas foram, em 

geral, classificados como “modernos” (78%), e estavam, na maior parte, dotados de água (42 – 

87%), energia elétrica (41 – 85%) e iluminação pública (30 - 62%). A telefonia (18 – 37%) já era, 

nas casas avaliadas, mais frequente que o esgoto, o qual foi assinalado em apenas 15% dos laudos.  

Dentre os equipamentos coletivos, os avaliadores enfatizaram as “escolas públicas e privadas, 

primárias e secundárias” ou “colégios masculinos e femininos” – nomenclaturas privilegiadas 

pelo IPASE e IAPB, respectivamente. Esses foram evidenciados em todos os documentos com o 

campo preenchido (41). Os cinemas constituem outra “comodidade” que recebeu atenção 

especial, pois sua presença foi assinalada em 32 documentos. Além de elementos marcantes no 

cotidiano do bairro, eram, decerto, importantes – desde o ponto de vista das avaliações – como 

fatores de valorização do espaço urbano. Outras opções de lazer, menos citadas, foram as 

associações recreativas e clubes (12 citações), parque (04), “boite” (02) e “praça com jardins” (01). 

Os hospitais (28 citações), a policlínica (26) e o dispensário (10) destacaram-se, sobremaneira, nos 

laudos do IPASE, que os privilegiava em seu formulário. Já nas avaliações procedidas para o 

IAPB, nota-se que a presença de igreja (09 citações) nos “arredores” foi mais explicitada que o 

comércio (02) e os “bancos” (01), indicando que as residências avaliadas estavam em áreas mais 

afastadas do centro comercial e de serviços do bairro, e provavelmente mais próximas à Cidade 

Alta, onde novas ruas bem dotadas de infraestrutura surgiam, como apontaria Wilson Miranda, 

em 1963: 

Rua aberta há pouco tempo, dispondo de redes de água, luz e esgotos 
sanitários, existindo grande número de boas construções, por se tratar de local 
elevado, com clima bom, próximo ao bairro central da cidade. Valorização 
segura (ACERVO INSS, caixa 21, pasta 194). 

 

Como na citação acima, os engenheiros continuavam a assinalar a boa salubridade, clima e 

situação do Alecrim. Pontuavam ainda as restrições legais em logradouros como a Av. 

Alexandrino de Alencar e Jaguarari – 3 ou 3,5m de recuo frontal, além dos “especificados no 

Código Civil”, de 1,5m laterais quando há vãos142, como aspectos positivos. Em relação às 

condições de “acesso” ou “comunicações”, apenas quatro laudos, dentre 48 com esse tipo de 

dado, informam carência de transporte. Nos demais, os técnicos constatavam a disponibilidade 
                                                           
142 Noutros casos, da Rua Manoel Miranda e Elviro Carrilho, o avaliador José Correia Costa especifica um recuo 
mínimo menor, de 80 cm, “onde existe janela” (ACERVO INSS, caixa 20, pastas 187-188 e caixa 11, pasta 109). 
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de ônibus (42) – na maior parte das vezes, em frente ao terreno ou até, no máximo, 200m (26 de 

28 casos com tal dado) –; de “bondes (11)” ou de “lotação” (04).  

Esses meios de transporte conduziam ao “centro urbano” em intervalos de cinco a 40 minutos 

(de bonde), períodos maiores que os registrados nos laudos de fins da década de 1940 (até duas 

vezes). Isso poderia decorrer tanto da ampliação das linhas, com as maiores distâncias postas pela 

expansão urbana ou ainda do crescente desgaste dos veículos, em especial dos bondes, que logo 

seriam desativados. Ainda assim é significativo que, em 1958, o engenheiro Antônio Ramos Tejo 

tenha atestado, categoricamente, num de seus laudos, que o Alecrim detinha “o melhor serviço 

de transportes coletivos da cidade”, assim como era o bairro com o “maior índice de 

desenvolvimento”143. Deveria contribuir nesse sentido a crescente pavimentação das vias, um 

aspecto que também ficara registrada nos laudos144. Note-se que 21 de 35 laudos, isto é, 60%, 

referiam-se a logradouros com tal “melhoramento”.  

Em suma, o Alecrim que, nesse período, os Institutos puseram à disposição de beneficiários, em 

média melhor remunerados e de empregos mais estáveis, servidores públicos e bancários, parecia 

– diante dos laudos – relativamente mais homogêneo e mais compatível com certa idealização do 

almejado “habitat moderno”. Aproximava-se, talvez, dos foros de modernidade que Wilson 

Miranda reclamava em suas avaliações da década de 1940. Supõe-se, todavia, que essas visões do 

Alecrim se reportavam a áreas específicas, provavelmente um nicho de valorização imobiliária 

que se abria entre o Alecrim “antigo” ou “modernizado”, a Cidade Alta e Tirol, mais próximo à 

área de Barro Vermelho, mais tarde formalizada como um novo bairro145. Esse Alecrim não era, 

todavia, habitado pelos mesmos trabalhadores, ao menos no que cabia à moradia financiada pela 

Previdência. 

 

 

                                                           
143 Acervo INSS, caixa 67, pasta 595, 1958. 
144 Mais especificamente, foram mencionados o processo de pavimentação da Rua Alexandrino de Alencar, em 1955, 
da Rua Pacífico de Medeiros, em 1963, e da Rua Ary Parreiras “em breve”, segundo laudo de 1953. 
145 Para confirmar essa hipótese seria necessário proceder a espacialização dessas avaliações, o que não foi possível 
realizar nesse estudo. Dificuldades como a incompletude dos endereços nas fichas, especificação de números de 
quadras e lotes que já não estão vigentes, nomes de praças, ruas e travessas que foram redefinidos ou sofreram 
modificações substanciais são algumas das principais dificuldades. No entanto, o resultado da tentativa de mapear os 
financiamentos do IAPB no Alecrim, em estudo anterior, apontava significativamente nesse sentido (LIMA, 
SEABRA, FERREIRA, 2011). 
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4.2. CIDADE ALTA – ENTRE “ANTIGO” E “MODERNO”, O BAIRRO “MAIS 
FAVORÁVEL”  
 

O núcleo originário da cidade é objeto de 27 laudos datados de 1945 a 1950, elaborados 

predominantemente por meio do IPASE (10) – que aí concentrou a maioria dos financiamentos 

individuais, excetuando-se aqueles relativos a seu primeiro conjunto, no Tirol –, do IAPB (07) e 

do IAPI (06). Constam ainda do IAPC (03) e da CAPSPE-RN (1). Nesses documentos, o bairro 

é considerado, quase na mesma proporção, misto (08) e residencial (11), ou até “comercial” (01) 

– por Luiz Noya Volfzon, em 1950146 – o que põe em evidência o impacto provocado, na 

percepção dos avaliadores, pelo desenvolvimento do setor terciário, que vinha migrando desde a 

Ribeira para ruas principais da Cidade Alta147. Ao mesmo tempo, essa sensação deveria acentuar-

se diante do contraste entre a área – que também abrigava pequenas indústrias, a exemplo da 

fábrica de ladrilho hidráulico dos Palatinik – com a uniformidade funcional notada (ou 

pretendida) em áreas como Tirol e Petrópolis.  

De padrão eminentemente médio (13 – 87%), foi também classificado como “médio e pobre” (1) 

– em avaliação do IAPI à Rua Presidente Passos – e “em parte médio, em parte de luxo” – em 

laudo do IPASE sobre a Av. Deodoro. Isso indica o reconhecimento, ainda que de forma tênue, 

da diversidade social interna que era, provavelmente, setorizada, em função da proximidade do 

Rio Potengi, por um lado, e da “Cidade Nova”, por outro, reproduzindo certa dicotomia entre 

áreas “salubres” e “insalubres”, “antigas” e “modernas”. 

Nesse sentido, os poucos laudos que classificam a ocupação quanto ao tempo, identificam a o 

bairro como “antigo” (02), “moderno” (01) e “modernizado” (01). Ao categorizar os logradouros 

quanto a esse aspecto, as avaliações do IPASE indicam mais claramente que a Cidade Alta 

“moderna”, disponível aos associados, situava-se nos limites em que se confundia com Tirol e 

Petrópolis (Figura 32) às Avenidas Deodoro da Fonseca e, especificamente, na Rua Ceará-Mirim 

– em cujo prolongamento estavam localizados os terrenos do conjunto do IAPC e do IPASE, 

vale salientar. 

A Av. Rio Branco e as ruas Coronel Cascudo e Ulisses Caldas constituíam, por sua vez, eixos 

“modernizados”, para o que contribuía, decerto, a introdução de serviços e comércios – aspecto 

também explicitado nas avaliações. Ruas mais estreitas, como Princesa Isabel, Camboim – atual 

                                                           
146 Acervo INSS, caixa 67, pasta 594, 1950. 
147 A Avenida Rio Branco e a Rua Ulisses Caldas são classificadas como de uso misto 
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Fontes Galvão –, Gonçalves Lêdo e Voluntários da Pátria representavam sua face antiga (Figura 

31). O incômodo acerca das características morfológicas desses logradouros também foi 

manifestado por Miranda, ao avaliar aquele último para o IAPB:  

(...) de características urbanísticas antigas: estreito, alinhamento um tanto 
tortuoso (...), apesar disso, tem uma tendência mais ou menos pronunciada a 
valorização, devido à proximidade com o centro da cidade e porque aquelas 
condições urbanísticas vem continuamente melhorando com o aparecimento de 
novas construções, retificações de alinhamento etc. (ACERVO INSS, caixa 34, 
pasta 305). 

 

Essas feições tendiam – conforme o avaliador – a desaparecer, o que repercutia positivamente na 

valorização da área. Em sentido semelhante, evidenciava-se, em 20% dos laudos com 

informações sobre tal aspecto, o calçamento com “pedras irregulares”, bem como “reformas no 

calçamento” e “projeto de pavimentação” 148. A ausência de calçamento foi destacada em 40% de 

21 avaliações registradas. Criavam-se, dessa forma, novas expectativas, alimentando o processo 

de valorização e renovação em curso, pautado sobre a desvalorização do “antigo”. 

Os imóveis estavam situados em logradouros mais frequentemente dotados de infraestrutura de 

luz, iluminação pública, água e esgoto – salvo trechos da Deodoro, Camboim e Ceará-Mirim –, 

para o que concorrera a implantação do Plano Geral de Obras, e 35% já contava com telefone. A 

despeito das considerações “bairro saneado e confortável” e com “boas condições de 

saneamento”, Luiz Volfzon julgou a situação “regular”, em 1950, e outros dois avaliadores 

especificaram “conforto e higiene sofríveis”149. Esse diagnóstico poderia refletir a comparação 

com cenário anterior mais favorável, posto que o crescimento da demanda havia prejudicado a 

qualidade dos serviços, inclusive na área central (DANTAS, 2003). Ademais, a configuração 

“antiga”, em contraste com novas áreas em adensamento, também indicaria caráter menos 

higiênico e confortável, apesar da boa infraestrutura. Os laudos do IPASE destacavam ainda o 

impacto do “tráfego intenso” e “ruidoso”, de automóveis e caminhões no “conforto” de ruas 

como Ulisses Caldas, Deodoro da Fonseca e Rio Branco, indicando a sua menor adequação a um 

“padrão ideal” de localização da moradia. 

Em compensação, destacava-se, por meio do mesmo instituto, a presença de “comodidades”, 

dentre as quais foram mais citadas as escolas (citadas em 11 documentos), as “diversões” – 

                                                           
148 Em especial, são citados os casos da Travessa Meira e Sá, Gonçalves Ledo e Ceará-Mirim. 
149 Os avaliadores foram Mário Raposo Bandeira (ACERVO INSS, caixa 10, pastas 98 e 99, 1946) e Wilson Miranda 
(ACERVO INSS, caixa 59, pasta 530, 1947). 
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cinema (09) e associações recreativas/dançantes (08) – e o dispensário Sinfrônio Barreto (08)150 o 

que, ao mesmo tempo, implicava na constatação da falta de “hospitais” e “policlínicas”. Espaços 

de lazer ao ar livre, como “parques” e “playgrounds” – itens constantes no formulário padrão do 

mesmo órgão –, foram referidos apenas pontualmente; assim como as igrejas – notabilizadas pelo 

IAPB –, a despeito da concentração das mais importantes no bairro.  

A Cidade Alta seria, ainda que pesassem as ressalvas citadas, definida por Moacyr Maia, em 1953, 

como o bairro "mais favorável da cidade” e a valorização provável, em 10 anos, de um terreno à 

Av. Rio Branco, estimada em 30% por Wilson Miranda em 1947, era mais alta que as registradas 

para Tirol, Petrópolis e Alecrim, as quais giraram em torno de 20 e 25%, mesmo na década de 

1950, o que se justificava pela maior escassez de lotes. Esse processo, ao se intensificar nos anos 

seguintes, subsidiaria a verticalização a partir da segunda metade dos anos 1960, na área central. 

 

Figura 31. Imóveis em logradouros “antigos” e “modernizados”. Rua Princesa Isabel; Rua 
Ulisses Caldas, 450; Rua Cel. Cascudo, 331; Av. Rio Branco, 400 

   

Fonte: Acervo Digital do HCUrb, referente aos processos do INSS, pastas 226-7, 263, 089, 563 e 564. 
 

 

 

 

 

                                                           
150 “Parque”, “playground”, “estação de rádio” e “igrejas” foram referidos apenas pontualmente. 
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Figura 32. Casas da cidade Alta “moderna”. Avenida Deodoro e Rua Ceará Mirim 

  
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente aos processos INSS das pastas 435 e 89. 

 
 

Os laudos dos anos 1950 e 1960 pouco permitem entrever as mudanças que se processavam na 

Cidade Alta. Continuava sendo classificada como “residencial” (70%) ou “residencial e 

comercial” (30%), de padrão “médio” (09 – 75%), “médio e de luxo” (02) ou “de luxo” (01). As 

mesmas ruas, Voluntários da Pátria, Fontes Galvão e Princesa Isabel – onde persistia o 

“calçamento de pedras roladas” – eram taxadas de “antigas” ou “modernizadas”, sem merecerem, 

no entanto, maiores considerações. Em relação aos equipamentos e serviços, passaram a ser 

mencionados, além das escolas e cinemas – que se mantiveram como os elementos mais referidos 

– as igrejas (5), mercado e comércio “varejista” ou “de miudezas” e “artigos finos”, bem como as 

repartições públicas, notadamente por meio dos laudos do IAPB.  

Pode-se inferir que continuava a haver, nesse sentido, certa repercussão do crescimento do 

comércio na área, na qual Itamar de Souza (2008, p. 37) destacou a “grande invasão comercial” 

da Avenida Rio Branco. Esta seria denominada pelo avaliador Carlos Andrade como “Avenida 

eixo” da cidade em 1952151. Ali surgiam a “Casa Duas Américas” (1950), Formosa Syria (1951), 

Casa Rio (1957), entre tantas outras. Paralelamente, aumentava o gabarito, inicialmente com o 

Edifício Amaro Barreto (1951), que se elevava em cinco pavimentos sobre o “Grande Ponto” – 

local onde se instalaria provisoriamente a agência do IPASE (SOUZA, 2008).  

No âmbito do IPASE são citados com maior frequência que antes os “parques” (06 – 40% de 15 

laudos) – talvez se referindo às praças – e hospitais (03 – 20%). Pontualmente, os avaliadores 

                                                           
151 ACERVO INSS, caixa 19, pastas 174, 1952. 
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mencionaram também “clínicas” ou “policlínica”, embora a policlínica se situasse no Alecrim. 

Essas colocações indicam a tendência dos avaliadores em considerarem o “bairro” de forma cada 

vez mais fluida, expandida, integrando-se aos vizinhos, uma vez que a população teria facilidade 

de acesso àqueles serviços, a depender da localização mais precisa do imóvel. Essa leitura se 

intensificava, supõe-se, diante da expansão da cidade em direção aos novos bairros, 

particularmente significativa ao longo dos anos 1950, e da maior integração entre essas áreas mais 

consolidadas. 

 

4.3 BAIRROS DE TIROL E PETRÓPOLIS: “DOS MELHORES DA CIDADE” 
 

Os 48 laudos relativos à Tirol (19), Petrópolis (25) ou à “Cidade Nova” (04) datados da década de 

1940 foram elaborados principalmente por meio do IAPC (20), do IAPB (12) e do IAPI (10), 

restando poucos exemplares do IPASE (01) e das Caixas (03). Ao utilizarem-se dos modelos do 

Instituto dos Industriários, os avaliadores reforçaram e ratificaram sua imagem de áreas 

“residenciais” e “modernas” por excelência, conforme haviam sido concebidas. Também o 

classificaram, em 45% dos casos, como de tipo “médio” (09 - 45%), mas também “médio e de 

luxo” (06 - 30%) ou simplesmente “de luxo” (04 - 20%). Wilson Miranda, ao referir-se a 

Petrópolis em 1950152, diria ainda que era “dos melhores [bairros] da cidade”, mais 

especificadamente, “pelo seu traçado urbanístico, sua situação, bem como pelo padrão das 

residências existentes”. Esses aspectos – por si – tornariam, segundo ele, “os seus terrenos 

valorizados e de preço sempre crescente”. 

Pouco se evidenciou acerca dos equipamentos de uso coletivo, pois esse tema não era 

contemplado nos formulários do IAPI e do IAPC e não foi observado na maioria dos registros 

do IAPB e do IPASE. Figurou apenas em três casos do primeiro e um do segundo. Esses 

especificavam “escolas”, “igreja” e “diversões”, os quais foram detalhados pelo IPASE – 

“colégios primários e secundários, públicos e privados”; “associações recreativas”, “parque” e 

“playground, retretas, sports”, perfil que se distinguia daquele apontado na Cidade Alta em 

avaliações do mesmo instituto, ao privilegiar a prática de atividades ao ar livre. Hospital e 

dispensário também foram assinalados pontualmente, em laudo anterior à remoção do último 

equipamento para local mais afastado. A ausência de cinema e comércio foi, por sua vez, criticada 

como aspecto negativo por Wilson Miranda, em 1950. 

                                                           
152 Acervo INSS, caixa 22, pastas 205 e 206, 1950. 
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Assim como verificado em relação aos outros bairros, as condições de higiene e conforto não 

foram avaliadas de forma consensual, sendo consideradas “boas” (03) e “relativas” (02), por 

Mário Bandeira, embora não “sofríveis”, como no Alecrim e Cidade Alta. Na escala dos 

logradouros foram tidas, em geral, como “boas” (05 casos), mesmo quando era apontada a falta 

de água e esgoto – caso de um trecho da Rua Mipibú, segundo laudo de Sebastião Medeiros153. 

Contribuía nesse sentido a ciência dos princípios higienistas que orientaram o desenho das vias e 

regulamentação das construções. Além disso, as ruas onde se situavam as casas dispunham, em 

sua maior parte, de água (23 - 88%) e uma parcela significativa também de esgoto154 (12 - 46%). 

A carência desses serviços só ficou registrada em três laudos (11%), dois dos quais tratavam de 

unidades de baixo padrão construtivo, uma de taipa, financiadas pelo IAPI em setor até então 

mais periférico de Tirol, à Rua Joaquim Fagundes, e de Petrópolis, à Rua Dois de Novembro. 

Essa última estaria situada, segundo Mário Bandeira155, num “bairro antigo e proletário”, bastante 

distinto daquele “moderno”, “médio” e/ou “de luxo” no qual estava oficialmente inserido. 

Tratava-se do chamado “Alto do Juruá”, área ocupada por pescadores desde fins do Século XIX 

no monte Petrópolis, que, segundo Souza (2008) cresceu mais rapidamente ao longo da década 

de 1950 – assim como Mãe Luiza –, em decorrência da instalação de retirantes das secas nessas 

localidades. 

A principal infraestrutura ausente nas ruas avaliadas era pavimentação, aspecto reiterado em 88% 

dos laudos com essa informação (17), o que não se correlacionava necessariamente com o padrão 

das edificações financiadas ou com o instituto. A ressalva “plano de melhoramento aprovado”, 

identificado em três deles156, sinalizava que a superação dessa situação seria, no entanto, apenas 

uma questão de tempo. Assim, além das características urbanísticas, as perspectivas de obras – de 

maneira análoga à Cidade Alta –, assinaladas pelos avaliadores, contribuíam com o maior valor 

relativo do solo nessas regiões. Também em termos de acessibilidade ao centro, via transportes 

coletivos – ônibus e bondes –, percebe-se que os tempos de percurso estimados eram 

relativamente menores, em geral, que apontados nos laudos do Alecrim. 

As descrições dos bairros de Tirol e Petrópolis na década de 1950 e 1960 apresentam, por sua 

vez, maior riqueza de detalhes, sobretudo no que concerne aos equipamentos e serviços 

coletivos. Nos 40 laudos do IAPB, os avaliadores destacaram nos “arredores” das casas a 
                                                           
153 A residência cuja construção era avaliada tinha, apesar disso, padrão elevado. Acervo INSS, caixa 3, pasta 31. 
154 Esse dado relativo à presença de esgoto aparece, por vezes, de forma dúbia nas avaliações, sendo por vezes 
assinalado positivamente devido à instalação de fossa séptica, e não necessariamente a ligação a uma rede coletiva. 
155 Acervo INSS, caixa 03, pasta 24, 1946. 
156 Acervo INSS, caixa 40, pasta 357; caixa 04, pasta 38; caixa 03, pasta 31. 
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presença de igreja, a Matriz de Santa Terezinha (14 citações – 70%), “praça com playground” – 

referindo-se provavelmente à Praça Pedro Velho (12 – 60%), e, sobretudo, instituições de ensino 

de maneira geral (17-85%)157. Com menos recorrência, citaram equipamentos de saúde (05 - 25%) 

– hospitais e maternidades –, as quais haviam crescido em número, devido à inauguração da 

Maternidade Januário Cicco158, em 1950, e da Casa de Saúde São Lucas, em 1952. Provavelmente 

por se situarem em locais mais distantes de onde se procediam as avaliações, foram pouco 

referidos os clubes (03 - 15%) e o parque da Lagoa Manoel Felipe – destacado em 04 de 14 

avaliações posteriores à inauguração, em 1962 (28%). O estádio de esportes, Juvenal Lamartine, e 

a praia foram ainda citados, mas apenas pontualmente.  

Por meio dos laudos do IPASE, Tirol e Petrópolis seriam melhor categorizados que no momento 

anterior como bairros “de luxo” (40%) ou “médio e de luxo” (20%). Nas palavras de Milson 

Dantas, em 1958, tratava-se “de um bairro de classe, com muito transporte e vida social elevada” 

e Tirol seria, segundo Kleber Bezerra, em 1963, "o mais valorizado da cidade"159. As escolas 

também foram citadas praticamente em todos os laudos, e, em seguida, destacaram-se os 

equipamentos de saúde – hospitais (12 – 60%) dispensário (3), policlínica (6) – e os clubes ou 

associações recreativas (12 – 60%), e, em menor proporção, “parque” (9 – 45%) e playground (5 – 

25%). Em dois documentos, ressaltou-se a condição de “bairro na orla marítima”160, 

evidenciando a crescente tendência de incorporação desse fator à imagem de Petrópolis, ou 

ainda, a maior proximidade das casas financiadas à praia, estando ao menos duas delas à beira 

mar161. As obras de urbanização realizadas anteriormente, durante a prefeitura de Sylvio Pedroza, 

colaboraram, decerto, nesse sentido. 

As perspectivas de valorização e a qualidade dos bairros, “dos melhores da cidade”, continuaram 

a ser reiteradas, bem como a crescente valorização dos imóveis, conforme se pode ver nos 

trechos dos laudos de Wilson Miranda e Kleber Bezerra, de 1962 e 1964, respectivamente: 

                                                           
157 Mais detalhadamente, citaram: as faculdades (11– 55%) – de medicina, direito, serviço social e filosofia – e os 
colégios estaduais (11), o Ginásio 07 de setembro e o Instituto de Educação, novo edifício do Atheneu, e, em menor 
proporção, o Jardim de infância Modelo (5), instalado em 1956. Pontualmente, evidenciaram ainda o Instituto Maria 
Auxiliadora, inaugurado em 1951 e a Escola Doméstica. 
158 O edifício, conforme mencionado anteriormente, fora concluído nos anos 1940, mas antes que funcionasse como 
maternidade passou a abrigar o Quartel General das Forças Aliadas e Hospital de Campanha, no contexto da II 
Guerra Mundial. Após o fim do conflito, foi necessário retomar o projeto de implantação da maternidade, executar 
reformas e reparos no edifício, que só passou a funcionar efetivamente como Maternidade em 1950.   
159 Acervo INSS, caixa 12, pasta 115 e caixa 69, pasta 612, respectivamente. 
160 Acervo INSS, caixa 1, pasta 2; caixa 52, pastas 462 e 163. 
161 Acervo INSS, caixa 42, pasta 383; caixa 26, pasta 250. 
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O terreno está situado em rua muito boa [Ceará-Mirim] do bairro residencial 
Tirol, onde construções várias de padrões médio, bom ou mesmo elevado e a 
procura de terrenos estabeleceram uma valorização rápida, justificável pelo 
clima, traçado urbanístico e pelos melhoramentos existentes de água, luz, 
esgotos, pavimentação e transportes (ACERVO INSS, caixa 51, pastas 456, 457 
e 458). 

*** 

(...) O prédio fica localizado em um dos melhores bairros residenciais da cidade, 
em rua nova [Alberto Maranhão] onde existem várias construções novas de alto 
gabarito (ACERVO INSS, caixa 16, pasta 146). 

 

Outra avaliação de Wilson Miranda, em 1962, mostra ainda a ocupação desses bairros “nobres” 

mediante a abertura de novas ruas sem redes de abastecimento de água, em áreas mais próximas 

ao centro que outros trechos previamente planejados, ocupados e dotados de infraestrutura: 

Os terrenos da Rua Progresso e de outras ruas próximas eram sítios com 
fruteiras até há poucos anos, não tendo sido beneficiados com a rede do 
Departamento de Saneamento do Estado, quando a mesma foi lançada porque 
então as ruas não existiam. Outros locais mais afastados, urbanizados 
anteriormente, receberam esse melhoramento e (...) apresentam hoje (...) muitas 
casas de padrão alto. Muitas construções têm surgido nestas novas ruas mesmo 
sem a existência da rede distribuidora de água (que já está projetada), prevendo-
se uma alta de valorização para esses imóveis, dentro de breve tempo 
(ACERVO INSS, caixa 24, pasta 225). 

 

Esses sítios configuravam-se provavelmente como vazios urbanos, mantidos à espera de 

valorização promovida pela ocupação daquelas áreas mais distantes. A constatação da falta de 

serviços de abastecimento de água ou de esgotos não implicava, contudo, qualquer ressalva à 

salubridade do bairro ou às condições de higiene, indicando que a questão do saneamento 

passara, conforme observou Dantas (2003a), ao segundo plano no direcionamento do 

crescimento da cidade. 

A síntese das ponderações dos avaliadores sobre essas três localidades, no decorrer de dois 

decênios (1944-1964), traz elementos sobre a constituição de visões hegemônicas sobre a 

realidade urbana natalense e suas transformações, dada a perspectiva da formação dos valores 

imobiliários. Destaca-se a diversidade de leituras que cada “bairro” – oficialmente delimitado – 

comporta, seja devido à própria heterogeneidade interna, seja pelas variações na interpretação dos 

parâmetros e conceitos pré-estabelecidos pela instituição, quanto à categorização do espaço, 

segundo classes sociais, usos e temporalidades. No capítulo seguinte, apresenta-se, igualmente, 

uma reconstituição da leitura dos laudos acerca das edificações residenciais em si. 
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5. OS EDIFÍCIOS E SEUS AVALIADORES 

 

Além de avaliar as condições dos bairros, logradouros e vizinhanças, os engenheiros avaliadores 

precisavam inspecionar os lotes e as edificações construídas, bem como analisar os projetos, as 

especificações e os orçamentos apresentados nas propostas de financiamento para construção. 

Ou seja, opinavam tanto sobre moradias que já existiam no mercado, como sobre aquelas que se 

estava propondo construir num determinado local. Supõe-se que eles trataram de forma 

diferenciada esses dois objetos, tendo em vista a maior viabilidade em intervirem nos projetos. 

Por isso, serão examinados separadamente os laudos sobre o construído, que eram a maioria, e 

sobre o projetado. Ao ter em vista os formulários-padrão utilizados, se buscou dar ênfase aos 

atributos relacionados à “higiene”, “conforto” e “segurança”, traduzidos em itens como: 1) área 

ocupada do terreno, 2) insolação e ventilação, 3) cômodos e área útil; 4) idade e estado de 

conservação; 4) instalações, materiais e acabamento da obra. Por fim, serão tecidas considerações 

acerca da avaliação da distribuição em planta e de fachada de casas construídas ou projetadas, 

uma leitura que é limitada, no entanto, em função da pequena quantidade de processos em que 

constam, concomitantemente, imagens desses elementos (projetos e fotografias) e observações 

nos laudos registradas acerca esses aspectos. Por fim, apresenta-se um perfil dos profissionais que 

se encarregaram da atividade de avaliação. 

 

5.1 CONSTRUÇÕES EXISTENTES 
 

Evidencia-se, por meio das 251 avaliações pesquisadas, um conjunto bastante heterogêneo de 

edifícios, que podem ser, todavia, sintetizado em três categorias, assinaladas pelos avaliadores: 1) 

as chamadas de “tipo popular”, “operário” ou “proletárias”, que aparece em 43% desses 

documentos; 2) as de acabamento “modesto”, mas que proporcionavam moradia em condições 

“relativas” de higiene, segurança e conforto, registrado em 33%; 3) habitações consideradas 

“sólidas”, “cômodas” e/ou “higiênicas” de padrão médio ou bom, objeto de 21% das 

observações. 

No primeiro grupo, enquadram-se tanto casas isoladas – que contabilizaram 52 laudos – como 

aquelas inseridas em vilas, essencialmente nas vilas Janete, Gomes, Régis, São Pedro e 19 de 

Abril. Estas últimas, por terem sido referidas no capítulo relativo à produção das CAP e IAP, 
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serão aqui apenas contempladas no que diz respeito às observações e julgamentos mais 

expressivos dos técnicos.  

As casas isoladas, em especial, apresentavam características vernaculares e foram, em sua maioria, 

financiadas pelo IAPI entre 1946 e 1955 (43 laudos). Estas eram, sobretudo, construídas total ou 

parcialmente com taipa (70%), caiadas e com piso de tijolo, janelas enfichadas – de imburana ou 

pinho – e cobertas de telhas cerâmicas sobre madeiramento roliço, “de mangue”, considerado de 

má qualidade (Figura 33). 

Figura 33. Casa financiada pelo IPASE (1953) à Rua dos Paianazes, n. 1644 – Alecrim 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo do INSS, caixa 03, pasta 23. 

Nota: Com 31m², compunha-se de sala, quarto, cozinha, banheiro e dispensa. 

A presença da taipa nas casas financiadas pelas CAP e IAP em Natal, já destacada em estudos 

anteriores, como Almeida (2007, 2009) e Lima e Ferreira (2010), foi confirmada por Almeida 

(2012) como uma especificidade local da política de financiamento dessas instituições. O material 

seria, nesses casos, aceito pelos avaliadores. Isto fica claro no trecho do laudo de Wilson Miranda, 

em 1948, ao julgar uma casa em região afastada do Tirol: “a casa é de taipa, muito baixa, mas, 

com uma conservação cuidadosa (o que é comum nas casas de taipa) poderá proporcionar 

moradia a uma família pobre que cuidará, certamente, de sua conservação". 162  

A dificuldade de conservação – em geral apontada como “média” pelos avaliadores – se refletia 

na apreciação do estado daqueles imóveis. Deles, 45% achavam-se em condições “sofríveis”, 

embora a maior parte (70%) tivesse até cinco anos de idade. Chegavam a necessitar de serviços 
                                                           
162 Acervo INSS, caixa 21, pasta 195. 



146 

 

urgentes ou inadiáveis, assinalados pelos técnicos, como nos exemplos mais críticos abaixo, 

retirados de laudos de Wilson Miranda, de 1949 e 1952. 163 

A casa está um tanto depreciada, carecendo reparos em vários trechos de 
paredes onde o barro de enchimento (paredes de taipa) desprendem-se das 
armações de madeira, bem como reparos em pisos e pinturas. Os serviços 
acima são inadiáveis a fim de evitar prejuízos maiores. 

Possui algumas paredes de tijolo e outras de taipa. Destas algumas 
desmoronaram (...) sendo aconselhável a reconstrução parcial em tijolos, nova 
coberta e serviços outros de pisos, rebocos, instalação de luz, pintura, serviço 
em esquadrias.164 

 

A responsabilidade pela execução dessas obras recaía sobre os beneficiários, sob a pena de 

rescisão de contrato. Para viabilizar esse tipo de investimento, em imóveis com baixa qualidade 

construtiva e elevado grau de depreciação, os órgãos recorriam à diminuição do prazo de 

amortização. Normalmente fixado em 20 ou 25 anos, passava para apenas 15 anos, desde que 

observado o valor máximo da prestação em relação ao salário do beneficiário165. 

 

Tabela 3. Áreas de terreno e ocupação de casas individuais “proletárias” financiadas  
ÁREA DO LOTE TAXA DE OCUPAÇÃO 

De 40 a 90m² 14 27% Até 30% 17 33% 
De 90 a 200m² 25 48% De 30 a 50% 11 21% 
De 200 a 300m² 07 13% De 50 a 80% 11 21% 
De 400 a 1.300m² 05 10% De 80 a 100% 07 13% 
S/ Informação 01 2% S/ Informação 06 12% 
Total 52 100% Total 52 100% 
* Não foram contabilizadas as casas das vilas dos institutos 

Fonte: BDEmp (2015). 

 

Conforme mostrado na tabela acima, os lotes eram, em geral, pequenos – com menos de 200m², 

mas a maioria (75%) apresentava taxa de ocupação inferior a 80%, o que garantia um mínimo de 

                                                           
163 Acervo INSS, caixa 40, pasta 364 e Caixa 57, Pasta 504, respectivamente. 
164 Nesse caso, a venda do imóvel foi aconselhada por Miranda por tratar-se “de prédio e terreno já de propriedade 
do IAPI” que exigia uma “reconstrução parcial, sem o que não poderá ser habitado” e os serviços somavam “quantia 
não muito pequena relativamente ao valor atual do imóvel". Outro documento no processo narra a constatação pelo 
fiscal, em vistoria do ano seguinte, da demolição total do prédio pelo associado, que alegava ter sido “a única 
alternativa”. O terreno achava-se em parte ocupado pela fábrica de tecidos da Santa Maria, para a qual o mesmo 
trabalhava. O contrato foi rapidamente rescindido (Acervo INSS, caixa 57, pasta 504). 
165 O trecho de um laudo de Wilson Miranda, de 1949, reforça essa posição: “(...) importante salientar que, tratando-
se de casa de taipa, o prazo da operação deve ser reduzido ao mínimo possível, tendo em conta, porém, o salário do 
associado” (Acervo INSS, caixa 35, pasta 319). 
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área livre no terreno. Apesar disso, a insolação seria considerada, “sofrível” ou “má” em 60% e 

25% dos casos, respectivamente. Ou seja, foi considerada “boa” em apenas 15%. Houve ainda 

registros da ocorrência de quartos e salas sem abertura exterior, aspecto enfatizado pelos 

engenheiros avaliadores, sobretudo Rodrigo Lopes – “o único quarto não tem insolação direta”, 

“construção precária, mal ventilada e iluminada” – e Wilson Miranda – “conforto, acabamento, 

insolação e ventilação das diversas dependências: todos esses requisitos são satisfeitos de modo 

sofrível”, “circulação sofrível, má ventilação, planta sofrível”.  

A área construída variava de 29 e 75m², sendo a maioria das casas composta por dois quartos, 

duas salas, cozinha e banheiro, o qual se achava externo à construção pelo menos em oito casos. 

A menor das unidades contava, no entanto, com apenas três cômodos (Figura 34). Dos 41 laudos 

com informação sobre o abastecimento de água, 56% evidenciaram a disponibilidade do serviço e 

43%, sua falta. Os aparelhos sanitários resumiam-se, em geral, a um vaso de barro – vidrado ou 

não – por vezes sem caixa de descarga e as instalações elétricas ficavam normalmente aparentes.  

Figura 34. Casa financiada pelo IAPI, Travessa João Carlos, Alecrim, 1947. 

  
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo do INSS, caixa 53, pasta 468. 

 

Diante dessas constatações, Rodrigo Lopes faria certas exigências, sendo taxativo ao dizer, num 

dos processos, que “[a casa] não satisfaz plenamente os requisitos de conforto, visto que não 

dispõe de instalação interna de água, energia elétrica e fogão adequado (...)”166. Segundo ele, “para 

tornar o prédio compatível com as exigências mínimas de conforto devem ser executadas as 

instalações de água e luz”, além de outros reparos. É difícil saber se essas ressalvas tiveram 

desdobramentos, mas, em geral, não foram identificados na pesquisa indícios nos processos do 

IAPI de que houvessem constituído efetivamente empecilhos à continuidade das operações. 

                                                           
166 Acervo INSS, caixa 65, pasta 579. 
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Corrobora essa interpretação as situações evidenciadas a partir dos laudos sobre as vilas 

efetivamente compradas pelo órgão, parte das quais também padecia com condições julgadas 

insatisfatórias de higiene e habitabilidade, na visão dos avaliadores. A título de ilustração serve a 

avaliação sobre casa da Vila Régis em 1947, em que Rodrigo Lopes seria, novamente, enfático: 

O terreno é absurdamente pequeno. Não há áreas livres nas laterais, o fator de 
utilização é absurdo em um bairro residencial (...). Torneira na rua para cinco 
casas (...). A fossa tem sua colocação no terreno vizinho”. (...) Casa típica de 
cortiço (ACERVO INSS, caixa 31, pasta, 288, grifo nosso). 

 

Conquanto se pondere, conforme Bonduki (1998), que havia uma diferença tênue entre a mais 

simples das vilas operárias e o melhor dos cortiços, a colocação desse termo em documento 

oficial que instruía processos prediais institucionais, significava – em última instância – a 

legitimação do tipo de produção rentista, em que prevalecia o aproveitamento máximo do terreno 

em detrimento das condições consideradas mínimas de higiene e conforto. A realidade que 

servira de argumento para justificar uma intervenção estatal e vultosa no setor era, deste modo, 

incorporada à própria ação estatal. Viabilizava-se o acesso à almejada casa própria, mesmo que 

distante das condições ideais, que ajudariam a “formar” e “educar” as massas trabalhadoras, a 

forjar enfim o “homem moderno” referido por Gomes (1988). 

Assim, partiria antes dos próprios beneficiários o interesse em promover, a posteriori, melhorias 

em suas casas – como a reconstrução de paredes em tijolos, ampliação e substituição de 

esquadrias, construção de alpendre etc. –, para o que puderam solicitar reforços no 

financiamento. Nesses casos, se as obras fossem consideradas inadiáveis pelos engenheiros, como 

costumavam ser, a liberação dos recursos era mais rápida e desburocratizada, bastando a 

autorização das instâncias locais. Esse tipo de financiamento suplementar serviria, também, para 

o atendimento a adequações cobradas pelos órgãos competentes, tais como a Repartição de 

Saneamento de Natal, viabilizando a melhoria das condições de habitabilidade nos locais que, em 

princípio, estavam acessíveis ao poder de pagamento daqueles associados. 

Os dados coligidos sugerem que essa não seria a prática de outros institutos, especialmente 

daqueles que atenderam categorias melhor remuneradas, como o IAPB e IAPC. Assim, ao opinar 

em 1946 sobre o financiamento de uma unidade de padrão semelhante – parcialmente de taipa e 

cujos dormitórios não tinham abertura externa – “em desacordo com as regras de higiene” –, mas 

situada em área valorizada, à Av. Afonso Pena, vale salientar, o Instituto dos Bancários, por meio 

de sua Divisão de Engenharia no Escritório Central, se pronunciou da seguinte maneira: 



149 

 

Considerando a finalidade da Carteira (...) [que] é facilitar a aquisição de 
moradias (...) para que [os associados] possam desfrutar uma vida mais 
confortável e higiênica; (...) que as condições de habitabilidade do imóvel são 
precárias, sou de parecer contrário à aquisição do mesmo, a não ser que o 
associado se comprometa a executar uma reforma no prédio (...) que consiste 
em transportar para o lado oposto a passagem que liga a sala à sala de jantar, 
com o intuito de dar iluminação direta para os quartos167 

 

O compromisso firmado em contrato foi atendido em 1954 com financiamento suplementar do 

IAPB. Caso similar consta em processo de 1955, no qual o parecerista do Escritório Central, 

Elias Jordão, contestou a avaliação de Wilson Miranda, que havia recomendado a compra do 

imóvel, julgando que o mesmo era dotado das necessárias condições de higiene e segurança e, 

além disso, encontrava-se “situado em bairro dos melhores da cidade [Petrópolis], onde a 

valorização é por demais intensa”168. No entanto, ao verificar em planta a falta de janelas nos dois 

quartos, o técnico do escritório central condicionou a liberação de recursos à abertura dos vãos, 

com o que se comprometeu o beneficiário. 

Parece ter havido, portanto, menor tolerância desse instituto com condições consideradas 

tecnicamente insatisfatórias das moradias nessa modalidade de aplicação de recursos, tendo em 

vista o cumprimento dos objetivos reformistas da política em relação ao habitat do trabalhador no 

Brasil. Para isso concorria, além da maior capacidade de pagamento da categoria, a atuação mais 

direta das instâncias centrais no acompanhamento dos processos, dando legitimidade aos 

apontamentos dos avaliadores ou mesmo interferindo diretamente na análise das características 

aceitas, inclusive para casas de baixo padrão. 

Na segunda categoria identificada, correspondentes às casas de padrão médio-baixo, as avaliações 

pesquisadas constam em 83 laudos elaborados principalmente pelo IPASE (44), IAPB (20) e 

IAPI (12), a maioria entre 1946 e 1953 (60%). Referiam-se a edificações situadas 

predominantemente no Alecrim (37 - 41%) e Cidade Alta (25 - 30%), e o restante em Tirol e 

Petrópolis. Essas unidades, exemplificadas nas figuras 35 e 36, se diferenciariam daquelas 

primeiras, em linhas gerais, por serem todas construídas de tijolos, normalmente dobrados nas 

alvenarias externas, revestidas com pisos de ladrilho hidráulico e cimentados – sobretudo nas 

áreas molhadas –, cobertas com telhas cerâmicas sobre madeiramento via de regra serrado, 

janelas de frente com venezianas e vidros, dotadas de vasos de louça e pias de ferro esmaltado, 

                                                           
167 Parecer de Gilberto Lyra Lemos, Rio de Janeiro, 03 de maio de 1946, com assinatura de Carlos Leão, Chefe da C. 
Imobiliária, e Adherbal Novaes, Presidente do Instituto (Acervo INSS, caixa 18, pasta 166). 
168 Acervo INSS, caixa 28, pasta 261. 
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lambris de azulejos nos banheiros e/ou cozinhas e instalações de água e luz, por vezes assinaladas 

como aparentes.  

Figura 35. Casa financiada pelo IAPB à Rua Ceará Mirim, 288, na Cidade Alta em 1949 

  
Fonte: Acervo Digital do HCUrb, referente ao processo do INSS, caixa 28, pasta 266. 

Nota: Com apenas 53m², a casa foi avaliada por Wilson Miranda da seguinte maneira “[tem] insolação e 
distribuição em planta regulares, é bem arejada, pode proporcionar moradia a pequena família com 

regulares condições de higiene e conforto”. 
 

Figura 36. Outros exemplos de casas aqui consideradas de padrão médio-baixo 

   
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente aos processos do INSS das pastas 131; 12 e 157. 

Nota: a terceira, mais antiga, tinha idade estimada em 20 anos e paredes internas de taipa. 

 

Situavam-se em terrenos relativamente maiores, 70% deles com 100 a 250m² de superfície, e 

ocupavam áreas de 48 a 130m² - sendo que 70% ficava em torno de 65 a 100m² – com banheiros 

inseridos no corpo da casa, dois ou três quartos, e, em geral, sem dependências para empregados 

ou abrigo para automóveis. A despeito dessa caracterização, perfaziam um grupo bastante 

heterogêneo em relação à forma dos lotes e implantação dos edifícios, bem como na 

configuração interna, à medida que incorporavam em maior ou menor grau novas tendências na 

arquitetura, em processo de popularização. Nesse sentido contava também a idade dos imóveis, 
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em sua maioria (67%) com mais de cinco anos e, dentre esses, 20% com mais de 10 e até com 30 

anos.169 

Foram considerados pelos avaliadores, em 45% dos casos, como em estado sofrível de 

conservação, mas em geral não necessitavam de obras urgentes, sendo recomendadas pequenas 

reformas, como substituição de pisos de tijolos por ladrilho hidráulico ou tacos, reparos em 

esquadrias, muros e pintura. Novamente, foi em processos dos Institutos dos Comerciários e 

Bancários, em particular, que as obras indicadas pelos engenheiros avaliadores se converteram em 

exigências à continuidade das operações. Essas visaram a adequação das construções ao padrão 

preconizado, incluindo substituição das paredes internas de taipa por tijolo, ou, noutro caso, – 

devido a exigências das posturas municipais – a “(...) retirada das biqueiras (...) colocação de uma 

calha de ferro galvanizado e a elevação de uma platibanda, (...)”170, ambas relativas a casas 

financiadas no Alecrim, avaliadas por Miranda em 1948 e 1949.  

Os técnicos classificariam, paralelamente, a insolação como “sofrível” na maior parte dos imóveis 

(55%), ou mesmo “má” – o que significava insuficiência de aberturas – num número reduzido de 

processos (06), especificamente do IPASE. Nesses últimos, os imóveis foram, de todo modo, 

considerados “saudáveis” e não ficou registrada qualquer cobrança relativa a esse aspecto. Isso 

sugere que na prática desse instituto – assim como no IAPI – havia maior tolerância com 

problemas de conforto ou higiene apontados nos laudos. Corrobora essa assertiva um caso 

particularmente interessante, relativo ao financiamento de imóvel no Alecrim, em 1955, de uso 

misto (Figura 28b)171. Encaminhado à Divisão de Engenharia no Escritório Central com uma 

demanda específica, referente à aparência e uso da edificação, o processo foi analisado pelo 

parecerista, que assim se pronunciou sobre o caso: 

(...) a distribuição dos cômodos é péssima, ferindo todos os preceitos da técnica 
(...), compartimentos de permanência prolongada – S. JANTAR E QUARTO – 
sem ar e luz necessários. Em relação à orientação dos cômodos tenho a 
acrescentar que os mesmos possuem as áreas necessárias conquanto a 
distribuição não seja funcional, o que acredito em virtude à pouca frente (...) 
Porém concluo ser possível a casa ser habitada, mas com desconforto gritante; 
esclareço também já ter residido (quando eng.º do SESP, na Paraíba), em casa 
com dimensões semelhantes (...). Acredito no destino da casa para residência, 
devido ao local – NORDESTE – onde não há controle severo das posturas 
municipais, quanto ao caráter funcional das habitações. Quanto à fotografia, 
tenho a esclarecer que a dúvida (...) é bem fundamentada, pois somente uma 
loja teria aquela frente (...). 

                                                           
169 Os mais antigos tinham, em geral, cômodos maiores e mais numerosos. 
170 Acervo INSS, caixa 20, pasta 186. 
171 Acervo INSS, caixa 20, pasta 187, 188. 
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Apesar dos aspectos tecnicamente condenáveis da moradia apontados no parecer, o pleito seria 

aprovado sem maiores demandas, postura distinta daquela que ficara registrada em processos 

supracitados do IAPB e IAPC, ainda que pese – nesse caso específico –, a justificativa do técnico 

em torno das especificidades do Nordeste (reforçado pelas letras maiúsculas) como lugar atrasado 

e “sem lei”. Ao final, prevaleceu apenas uma nota, sem qualquer efeito, acerca da aparência do 

imóvel: “(...) não será difícil a ele [o associado] dar ao prédio o aspecto residencial com ligeira 

reforma apenas nas portas da frente”. 172  

Essa observação indica que a possibilidade do financiamento de unidades com uso não 

exclusivamente residencial, dotadas de salões comerciais ou de serviço, não havia sido seriamente 

considerada pelas instituições, as quais tinham como pressuposto uma concepção de cidade 

moderna em que espaços de moradia e trabalho não se sobrepunham, diferentemente do que 

ocorria na cidade real, sobretudo nos bairros mais tradicionais, como eram o Alecrim e a Cidade 

Alta. Ficaram assim registrados seis financiamentos para compra de casas com “salões” de frente, 

a maioria efetivada pelo IPASE na década de 1950 e situada no Alecrim (Figura 37). 

 

Figura 37. Imóveis de uso misto, financiados pelo IPASE (1954, 1955) e IAPI (1946) - Alecrim 

   

Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente aos processos do INSS da caixa 65, pasta 577; caixa 20, pastas 

187 e 188; caixa 67, pasta 598. 

 

Por fim, os 61 imóveis de tipo médio ou médio-alto seriam avaliados, em especial, pelo IPASE 

(28) e IAPB (21). Elaborados entre 1945 e 1968, mas, sobretudo, a partir da segunda metade da 

década de 1950 (70%), os laudos referiam-se a unidades situadas predominantemente em Tirol 

(31%) e Petrópolis (28%) e, em menor número, no Alecrim (21%) e Cidade Alta (17%). A meior 

                                                           
172 Acervo INSS, caixa 20, pasta 187, 188. 
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parcela dos terrenos tinha entre 200 e 500m² (60%), enquanto os menores contavam – no 

mínimo – com 120m² (36%), pouco maiores que os de tipo médio-baixo. Embora as casas 

também fossem, em média, mais amplas, não ultrapassariam 225m² de área construída e 196m² 

úteis, sendo pequena a incidência de unidades com dois pavimentos (6%). Diferenças no 

programa de necessidades correspondiam às dependências de empregados e “abrigos” ou 

“garages” (constantes em 20% dos registros), uma parte chegava a ter quatro ou cinco quartos, 

varandas mais amplas e numerosas.  

As especificações, similares às casas de padrão médio-baixo, se sobressaem, em geral, pela maior 

frequência de forros – de madeira nas casas avaliadas até o início dos anos 1950 e, 

posteriormente, de concreto armado, assinalado em 40% dos laudos posteriores a 1956 –, melhor 

qualidade e acabamento dos materiais, sofisticação e vulto das instalações sanitárias173 – que 

passavam a incluir, por vezes, bidés e banheiras – e instalações elétricas melhores e mais seguras. 

Eram, principalmente, imóveis novos – 61% com menos de 05 anos –, ou tinham mais de 15 

anos (20%), mas que se achavam em bom estado de conservação e proporcionavam, de modo 

geral, insolação adequada nos cômodos, conforme assinalado em 73% desses laudos. 

Diferenciavam-se, portanto, tanto em termos de programa, como pela maior incorporação de 

inovações técnicas e melhor planejamento no tocante às condições ambientais. 

 

5.2 CONSTRUÇÕES PROJETADAS 
 

Ao pleitearem financiamento para construção de casas em terreno próprio ou a adquirir, os 

associados deveriam encaminhar para instrução do processo tanto o projeto arquitetônico, 

aprovados pelos órgãos competentes, as especificações e o orçamento das obras. Estes 

documentos serviriam de base à avaliação, junto à vistoria no terreno. Constam no Banco de 

Dados informações de 76 laudos contidos em processos desse tipo, abertos até 1964. Desses, 25 

(33%) foram elaborados por meio do IAPC, 23 (30%) pelo IAPI, 18 (24%) pelo IPASE e apenas 

10 (13%) por meio do IAPB. Considerando-se a tipologia edilícia anteriormente apresentada, 

com base no padrão construtivo das casas cuja compra foi financiada, apenas seis casos (8%) se 

aproximam, pela descrição e valor avaliado, do “tipo operário” ou “proletário”. Perfil semelhante 

ao que se delimitou como padrão médio-baixo se evidencia, por sua vez, em 15 laudos (20%), 

                                                           
173 De modo geral, os avaliadores iriam destacar detalhes como azulejos decorados, revestimento em pedras 
“Parelhas” e lito-cerâmica, ou desenhos em baixo-relevo no reboco. 
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enquanto a maioria, 54 (72%), se enquadra no tipo médio ou médio-alto. Esse quadro já indica o 

melhor padrão alcançado nos pleitos para construção, o que se explica em função do menor 

investimento necessário à execução das obras em comparação à compra do produto acabado. 

As construções ditas “de especificações proletárias”, conforme observação registrada por Wilson 

Miranda174, foram alvo de propostas apresentadas exclusivamente ao Instituto dos Industriários, 

em meados da década de 1940 e início dos anos 1950. Tratavam de casas a serem erguidas no 

Alecrim (20), Quintas (01), Lagoa Seca (02) e Tirol (01). Mesmo consideradas de baixo padrão, 

diferiam daquelas compradas no mercado por se constituírem predominantemente de tijolos – 

com exceção de um exemplar de taipa, apenas com a fachada frontal em alvenaria –, pela 

predominância de vasos de louça e com caixa de descarga, além do uso de vidros e venezianas em 

esquadrias externas, enquanto portas e janelas enfichadas de frente se restringem a um caso 

pontual. Melhores condições de conforto transparecem na avaliação da insolação. Embora dita 

“sofrível” em três casos – provavelmente devido à má orientação dos cômodos –, não foi 

apontada a falta de aberturas.  

Figura 38. Casa de baixo padrão cuja construção foi financiada pelo IAPI em 1947 

  
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo do INSS, caixa 30, pasta 277. 

Nota: Imóvel situado na Rua da Soledade, Alecrim. É a única imagem remanescente nos processos com 
avaliação sobre proposta de construção desse tipo de imóvel. 

 

Ainda assim, em laudo de 1947, Rodrigo Lopes assinalou “insolação insuficiente, pela disposição 

das janelas em um quarto e sala de jantar. Ventilação idem”175 (Figura 38). Em dois outros 

documentos ficou também registrada a falta de serviço de água e, num terceiro, a localização 

externa do banheiro. A continuidade de traços que, em princípio, poderiam ser considerados 
                                                           
174 Acervo INSS, caixa 15, pasta 141. 
175 Acervo INSS, caixa 30, pasta 277. 
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inadequados, em casas novas – construídas com financiamento institucional –, mostra que sua 

aceitação não era tão somente condicionada pelas limitações do estoque de residências 

disponíveis no mercado, mas pelos costumes e condições mesmas de produção da habitação a 

baixo custo na época. 

De maneira análoga ao verificado em processos para compra pelo mesmo instituto, melhorias 

nos projetos ou especificações inicialmente apresentadas – por vezes realizadas durante as obras e 

com reforço de financiamento –, assim como nas casas adquiridas, parecem ter sido requisitadas 

predominantemente por iniciativa dos associados. Estas visaram, em geral, atender exigências dos 

órgãos competentes, e em particular do Departamento de Saúde do Estado, responsável pela 

emissão do “Habite-se”. Isso indica que a aprovação do financiamento para construção foi, 

nesses casos, emitida apesar da inobservância de requisitos legais e à revelia dos licenciamentos 

necessários. As solicitações de majoração de empréstimo para sanar esses problemas perpassaram 

intervenções como: construção de lavanderia, de muro de tijolos em substituição às cercas de 

arame e madeira, e de fossa ou ligação à rede de saneamento.176  

 

Figura 39. Projetos para construção de casas de padrão médio-baixo pelo IAPI em 1952 

  

            
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente aos processos INSS, caixa 19, pasta 174; caixa 65, pasta 581. 

Nota: Projetos para a Travessa Pium S/N, Cidade Alta e Olinto Meira S/N, Alecrim. 
 

                                                           
176 Ocorrências registradas nos processos da caixa 03, pasta 22 e caixa 27, pastas 251 e 252. 
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Entre as propostas consideradas de padrão médio-baixo (11), exemplificadas na Figura 39, a 

maioria registrada em laudos do mesmo período – fins dos anos 1940 e início dos anos 1950 –, 

continua a destacar-se como órgão financiador o IAPI (09 – 56%), mas também o IPASE (04 – 

27%). Diferentemente daquelas compradas com padrão semelhante, as construções avaliadas 

estavam distribuídas mais equilibradamente entre a Cidade Alta (06 - 40%), Alecrim (04 - 26%) 

Tirol (03 – 20%) e Petrópolis (02 – 13%). Ocupavam terrenos maiores, de 153m² a 764m² – dos 

quais 66% contava com mais de 300m² –, com área construída entre 67m² e 125m², compatível 

com a maior parte das casas desse padrão adquiridas no mercado, o que permite inferir menor 

densidade edificada nos lotes. 

Também é menor a diversidade de formas de terrenos, a maioria com testada igual ou superior a 

10m (13 - 87%), e dos tipos de implantação. Nesse sentido, foi mais recorrente a guarda de 

recuos laterais e, principalmente, frontais177, o que poderia decorrer da aplicação de regulamentos 

municipais, como a legislação proveniente do Plano de Sistematização, de 1929 – destacado no 

segundo capítulo – ou do Código Civil, no que se referia à obrigatoriedade de afastamento de 

1,5m das divisas laterais na presença de vãos178. No que diz respeito aos materiais, aponta-se 

maior frequência no uso do concreto, em fundações (02), estrutura (01), lajes e vergas (02). 

A observação de Wilson Miranda sobre casa a ser construída pelo IAPC, na Cidade Alta, sugere 

que, mesmo nesses casos, era necessário argumentar a favor de certa tolerância da instituição com 

soluções distintas das recomendadas: “embora (...) em desacordo com alguns itens do caderno de 

encargos, está projetado obedecendo o tipo local de residências daquela classe”179. A necessidade 

dessa argumentação constitui mais um indício de seu esforço para viabilizar o aceite pelas 

instâncias técnicas dos órgãos centrais de características do local, consoantes com o contexto 

urbano – ou socioeconômico – de onde a casa seria edificada180. No caso dos projetos de melhor 

padrão, identificou-se, todavia, maiores evidências e desdobramentos das informações técnicas 

expedidas pelos engenheiros pareceristas dos Escritórios Centrais dos IAP, como se verá a seguir.  

Os 55 laudos relativos a projetos de tipo “médio” ou “médio-alto” constituem 72% das 

avaliações desse item. Em sua maioria (34 -61%), datam do período entre 1949 e 1953, ao passo 

que 28% foram elaborados entre 1955 e 1963. Os principais órgãos responsáveis foram o IAPC 

                                                           
177 Esse traço se evidencia pela especificação dos limites e fechamento do terreno com muro de frente, na maioria 
dos casos. 
178 Esta norma poderia ser desconsiderada mediante permissão dos vizinhos. 
179 Acervo INSS, caixa 25, pasta 238. 
180 No caso citado, a unidade situava-se à Rua Letícia Cerqueira, antes denominada Rua Danilo. 
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(41%) e o IPASE (25%), seguidos pelo IAPB (18%) e IAPI (16%). Mais intensamente que as 

casas de padrão semelhante adquiridas no mercado, essas se situavam em Petrópolis e Tirol 

(80%). Entre elas, 15 (20%) apresentavam valores e características indicativas de padrão mais 

elevado. Cerca de 20% (16) contava com dois pavimentos, taxa muito superior à das casas 

avaliadas para aquisição. Também se distinguem significativamente pela área útil, em média de 

154m² e variando de 85m² a 393m² (contra o máximo de 196m² nas casas compradas). Proporção 

semelhante de projetos contava, no entanto, com insolação “boa” (70% dos 23 laudos com essa 

informação). Esta foi julgada “sofrível” nos demais casos. 

Em termos de materiais e técnicas, destacam-se, pontualmente, pisos de cerâmica – em 

substituição aos mais comuns ladrilhos hidráulicos –, assinalados em cinco laudos pós-1952; 

azulejos coloniais decorativos; marmorite nas áreas molhadas, circulações, soleiras e peitoris, a 

partir de 1949; inserção de balcões e mesas com tampo desse material nas cozinhas, que por 

vezes contavam com armários integrados, entre outros detalhes de acabamento. Para além das 

coberturas de telha colonial sobre madeiramento de lei181 (39 casos), sobressai, em casos pontuais, 

o uso de telhas mais leves com alumínio – “hiduminium” (1957) e “Madeirit”182 (1960) – ou de 

fibrocimento – “Eternit” (1953) e "Economit" (1963) –, além de calha de cobre e forro de chapa 

de madeira “Duratex” ou “Eucatex” (1963). Apesar do conteúdo de inovação tecnológica ou 

apuro técnico representado por esses itens – em parte identificados com a crescente tendência de 

industrialização e economia na construção –, é a percepção da falta de maior suntuosidade 

detectada nos comentários extraídos dos laudos que chama atenção. 

Ao avaliar em 1953 e 1950, a pedido do IAPC e IAPB183, respectivamente, projetos para a 

Avenida Deodoro da Fonseca, Cidade Alta184, e Rua Mipibú, Petrópolis, Miranda considerou que 

as especificações – ou melhor, as características –, não conduziam ao “(...) luxo, [mas] garantirão, 

entretanto, solidez e boa higiene” e “(...) embora sem luxo, assegurarão à construção segurança e 

boas condições de higiene”. Sinalizava, desse modo, que o padrão médio daquelas casas – térreas, 

revestidas com reboco de cal e areia, pintadas a cal, com pisos de tacos e mosaicos, azulejos nos 

banheiros e cozinha –, apesar de forradas com laje de concreto, não se encontrava de acordo com 

as expectativas para tais áreas da cidade, suas e/ou das elites locais. Percepção semelhante emana 

                                                           
181 Há referências recorrentes ao uso da Massaranduba como madeira preferencial para as linhas. 
182 Tipo de telha composta por compensado coberto com alumínio. 
183 Acervo INSS, caixa 01, pasta 05; e caixa 22, pastas 205 e 206. 
184 O logradouro e o bairro haviam sido classificados nessa ficha de avaliação como “residencial de luxo”. 
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da observação do engenheiro Nilson Rocha de Oliveira, em 1952185: “a construção pode ser 

considerada de bom acabamento, em relação ao tipo normal local”. Notas de frustração também 

marcam o julgamento de uma proposta arquitetonicamente mais arrojada – “muito bem 

elaborada”, segundo Miranda –, com desenho de Agnaldo Muniz, de 1963, para Tirol (Figura 40). 

As especificações pareceram-lhes “modestas para o projeto, que comportaria acabamento mais 

fino e instalações mais luxuosas, de custo naturalmente muito superior (...)”. Apesar disso, 

entendia que “a casa oferecerá segurança e relativo conforto (...)”.186 

Essa passagem expõe, como premissa, a identificação entre certas qualidades projetuais – 

nitidamente vinculadas, no caso, à arquitetura modernista – com padrão mais elevado de 

materiais e técnicas construtivas. Parece reafirmar, entretanto, seu oposto: o grau de 

desenvolvimento alcançado em termos de concepção plástica e espacial numa produção 

arquitetônica de padrão médio ou médio-alto187, idealizada por não arquitetos. Na prática, o único 

registro no BDEmp referente à solicitação de mudanças nas especificações pelos avaliadores, no 

entanto, referiu-se à necessidade de fundações mais robustas, apontada por Miranda, em 

decorrência de uma preocupação mais limitada à garantia mínima de estabilidade da edificação. 

 

Figura 40. Casa desenhada por Agnaldo Muniz com construção financiada pelo IAPB em 1963 

 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo do INSS, caixa 21, pastas 199-200. 

Nota: imóvel localizado na Rua Alberto Maranhão, 996, Tirol, próximo à Av. Afonso Pena. No local, 
atualmente, está construído o condomínio residencial Salvador Dali, n. 968. 

                                                           
185 Acervo INSS, caixa 32, pasta 299. 
186 Acervo INSS, caixa 21, pastas 199-200. 
187 Entre outros trabalhos que discutem o tema da difusão, recepção ou apropriação da arquitetura moderna por 
diferentes estratos sociais no Brasil, cf. Fernando Lara (2009), Adriana Freire e Alberto Martins (2014). 
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Em contrapartida, assim como nos processos para aquisição de imóveis, percebe-se maior rigor 

na intervenção dos pareceristas dos Escritórios Centrais, em especial do Instituto dos 

Comerciários, órgão para o qual foi elaborada a maioria dos laudos sobre construções desse tipo. 

Embora os engenheiros tenham, em geral, aprovado as propostas, acrescentaram com certa 

frequência recomendações e ressalvas. Nesse sentido, após passar pela apreciação de três 

especialistas, um projeto para construção de um sobrado no Alecrim, em 1947188, recebeu os 

seguintes comentários189: "apresenta dois pontos fracos: deficiência de iluminação da sala de 

jantar no 1º pavimento; idem na sala de espera do 2º pavimento”; “quanto às especificações de 

instalações elétricas e hidráulicas, podem ser aceitas. Na parte elétrica, contudo, além das 

prescrições das autoridades locais com jurisdição na matéria, deverá ser rigorosamente observado 

o atual código do DNIG190”.  

Como nesse caso, referências à qualidade dos materiais191 e, sobretudo, a códigos e padrões 

nacionais estabelecidos, fruto da crescente normalização por órgãos especializados ou pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas192 – para cálculo de concreto, por exemplo –, além do 

“caderno de encargos” do IAPC, foram repetidas em diversos pareceres193, indicando que a 

disseminação desses parâmetros constituía um princípio da prática institucional. Ademais, a 

imagem da prancha na Figura 41 ilustra a atenção que aqueles profissionais chegaram a dedicar 

aos detalhes executivos de projetos a serem financiados. 

 

 

 

 

                                                           
188 Acervo INSS, caixa 21, pasta 193. 
189 Os engenheiros pareceristas foram Manoel C. Machado e Paes Lemes. 
190 Órgão integrante do Ministério de Viação e Obras Públicas, o Departamento Nacional de Iluminação e Gás – 
DNIG – foi criado pelo Decreto-Lei N. 8.482, de 28 de 1945, a partir da reestruturação da Inspetoria Geral de 
Iluminação – IGI. Tinha por finalidade promover, orientar e instruir todas as questões relativas à iluminação, pública 
e particular, produção e distribuição do gás combustível. Foi responsável por tornar obrigatório no país o 
cumprimento da Norma Brasileira para a Execução de Instalações Elétricas, aprovada em 1941. 
191 “Devem ser utilizadas madeiras de 1ª qualidade” 
192 Uma gama de engenheiros imbuídos do ideal de racionalização e padronização teve atuação decisiva na criação da 
ABNT, em 1940, instituição cuja atuação esteve intimamente vinculada ao processo de amplo desenvolvimento da 
indústria do cimento no país, estabelecendo, inclusive, importantes contatos com instituições de pesquisa e 
organismos internacionais, além de contribuir na formulação de soluções técnicas para a produção de habitação 
econômica no Brasil (KAPHAN, INOUE, 2002). 
193 Destacam-se, nesse sentido, Flávio de Faro e Carlos Valente, além dos supracitados. 
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Figura 41. Prancha com observações técnicas da Divisão de Engenharia do IAPC 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb, referente ao processo INSS, caixa 21, pasta 198. 

Nota: observações do parecerista [destacado em pontilhado pela autora] - (1) Vergas externas, 1/6 do pé 
direito; (2) laje de forro 0,06m; (3) declividade 3% na laje de cobertura do terraço; (4) cotar todos os vãos 

externos e internos respeitando as dimensões mínimas de 60 cm² em qualquer caso, 1/6 da área dos 
dormitórios e 1/8 da área dos outros compartimentos; (5) representar em torno de todo o prédio um 
passeio de 0,60m de largura. Além dessas notas, parte das especificações de piso encontra-se riscadas e 

redefinidas, mas não ficou claro se foi outra exigência do órgão. 

 

Intervenções do setor chegaram, inclusive, a demandar a redefinição dos projetos, como 

demonstra o pleito de 1949, para construção de casa à Avenida Afonso Pena, no Tirol (Figura 

42). Embora os ajustes visassem, essencialmente, atender ao afastamento lateral mínimo de 1,50m 

e o detalhamento das aberturas, o redesenho da solução espacial concorreu para a adoção de 

configurações mais atualizadas para a época194. 

 

                                                           
194 Entre as mudanças inovadoras decorrentes da alteração exigida, pode-se citar a inclusão do banheiro entre os 
quartos, que se fecharam em células não comunicantes e com acesso por circulação específica. 
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Figura 42. Modificação de projeto para construção pelo IAPC, 1949-1950 

  

   
* Projeto originalmente apresentado e destaque para marcações dos técnicos 

     

** Nova versão da planta-baixa, atendendo a exigências da Divisão de Engenharia do IAPC 

Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo do INSS, caixa 18, pasta 168. 
Nota: Imóvel localizado na Avenida Afonso Pena, “quarteirão n. 50” 

Por ajudar a evidenciar o campo das possibilidades de interferência dessas estruturas técnicas 

centralizadas da Previdência Social na moradia financiada individualmente, vale recuperar outro 

caso, em princípio excluído do recorte devido à inexistência de laudo de avaliação. Este se 

destaca pela apresentação de uma planta alternativa pelo Departamento Nacional de Previdência 

Social – DNPS –, em resposta à demanda da CAPESPRN, a qual submetia os pleitos à aprovação 

daquele órgão por não contar com uma seção predial organizada localmente e ter circunscrição 

apenas estadual, conforme exposto no capítulo 03. Segundo despacho de 1952, o projeto “(...) 

apresenta alguns inconvenientes facilmente sanáveis de acordo com a planta (...) elaborada pela 

D.I. (...) e que deverá ser enviada a CAP interessada” (Figura 43).  
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Figura 43. Planta-baixa do DNPS para casa a ser construída na Vila Henrique Éboli 

 
Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo INSS, caixa 31, pasta 284. 

A ausência da proposta inicial no processo limita a identificação dos mencionados 

inconvenientes, mas na sugestão sobressaem como possíveis ajustes o jardim frontal e o terraço 

de frente, a sala única, o banheiro com acesso independente da cozinha – ou a simples presença 

de aberturas em todos os cômodos. Infere-se, todavia, a manutenção da ligação entre os quartos, 

que se abrem diretamente para a sala, indicando maior preocupação com questões vinculadas ao 

ideário higienista do que às prerrogativas funcionalistas, em especial no que diziam respeito à 

circulação interna e busca por privacidade.195 

Ainda que visassem maior garantia ao investimento, os técnicos das Divisões de Engenharia dos 

órgãos financiadores contribuíam, com esses procedimentos, para a disseminação de 

determinados preceitos, normas e tipologias construtivas. Operavam, ainda que restritamente – 

porque sobre uma pequena parcela de imóveis –, como orientadores e fiscalizadores da produção 

do espaço urbano, em paralelo às instituições responsáveis, que incluíam a Prefeitura Municipal, 

os órgãos de saneamento e de saúde do estado e o CREA. Não o faziam, todavia, de maneira 

uniforme ou generalizada, mas adaptando os níveis de permissividade às categorias profissionais 

atendidas e/ou ao poder aquisitivo do associado beneficiado, além das condições particulares “do 

local”, do tipo característico da vizinhança. Sobre esse último aspecto pesavam, sobremodo, as 

indicações dos engenheiros avaliadores. Esses, diante da melhor qualidade construtiva alcançada, 

em linhas gerais, nas casas cuja construção foi financiada, não fizeram críticas tão expressivas 

quanto às registradas em relação às unidades adquiridas diretamente no mercado, mas deixaram, 

                                                           
195 Essas seriam popularizadas, segundo estudo de Fernando Lara (2009), a partir da década de 1960. 
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em contrapartida, impressões acerca de seu desejo por melhor acabamento ou maior “luxo” em 

determinadas obras, em especial naquelas destinadas a um público de renda mais elevada e em 

locais considerados mais valorizados, conforme indicavam em seus próprios laudos. 

 

5.3 NOTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DE ASPECTOS FUNCIONAIS E FORMAIS DAS 
MORADIAS 
 

Em geral, os avaliadores fizeram pouco uso dos campos abertos às considerações gerais sobre os 

imóveis para comentar a forma exterior das residências e a distribuição dos cômodos. 

Priorizavam o “conforto”, a “higiene”, a “segurança” e a “solidez”, entre outras questões 

vinculadas à localização. Além disso, poucos modelos de laudos continham um item específico 

para avaliação da fachada ou do “tipo e aspecto do prédio”, bem como da “distribuição em 

planta” e “circulação”, destacando-se nesse sentido os modelos do IAPI e do IPASE. Por essas 

razões, a coleta de dados para formação do Banco de Dados Empreendimentos HCUrb 

inicialmente não contemplou tais quesitos, os quais foram cadastrados como “outras 

características” de forma não sistemática. Apesar da complementação da pesquisa documental 

realizada, com ênfase nos processos com imagens de projetos completos constantes no acervo do 

Grupo de Pesquisa, as evidências aqui apresentadas e discutidas não esgotam o potencial do 

acervo de laudos de avaliação do INSS-RN sobre esses temas. Constituem-se, antes, como uma 

problematização inicial. 

Na maior parte dos 77 registros inventariados, a classificação das fachadas acompanhou a 

especificação do modelo do IPASE, que era análoga à de outros atributos qualitativos, como 

conservação e insolação. A essa escala de satisfação – “boa”, “sofrível” e “má” – foram 

incorporados outros graus intermediários – “regular”, “moderada” e “aceitável”. Em certos 

casos, no entanto, a observação ficava limitada à “harmonia com a vizinhança”, aspecto que 

sugere uma preocupação com a estética urbana como parâmetro, elencado pelo órgão, mas à qual 

os engenheiros, em geral, respondiam afirmativamente196. Assim, a crítica operada dentro daquele 

primeiro esquema de classificação (13 casos) abre mais espaço a questionamentos.  

                                                           
196 Essa questão era colocada explicitamente no modelo do laudo do IPASE e era a única consideração sobre o “tipo 
e aspecto do prédio”, no caso da avaliação de casas já construídas. Noutros tipos de laudos, os engenheiros 
avaliadores replicaram esse tipo de leitura. 
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Destaca-se inicialmente que nenhuma das propostas foi considerada “má”, sendo todas no 

mínimo “sofríveis”. No rol das “boas fachadas” estão incluídos, à mesma época, prédios bastante 

distintos, inclusive exemplares sem qualquer unidade estilística ou coerência formal, como o 

exemplar n. 05 da Figura 44, avaliado por Wilson Miranda em 1947, o qual apresenta, todavia, 

linhas simples e geométricas. Em termos de referência estilística, vale observar a sequência de 

fachadas de n. 06 a n. 10 da Figura 44.  

Com maior ou menor grau de sofisticação e ornamentos, estas se aproximam das reinterpretações 

a partir da arquitetura tradicional, ora marcadas pela pluralidade de elementos e referências 

incorporadas ao neocolonial, próximas ao “estilo missões” ou “californiano”197, ora pela evidente 

simplicidade, de “aspecto agradável”. As casas desse tipo avaliadas em fins da década de 1940 

foram recebidas positivamente (1947-49), enquanto as vistoriadas em 1950 passaram à categoria 

de “aceitável” e “sofrível” (1950), segundo avaliação de Wilson Miranda. Se tais distinções 

reverberavam uma mudança mais ampla no gosto ou na moda fachadista de fins da década ou a 

preferência do técnico por detalhes específicos – de arremate das empenas e beirais, tipo de 

arcada, proporções e número ou tipo de elementos decorativos –, é difícil inferir.  

Outras avaliações acerca de fachadas ditas “sofríveis”, por Mário Bandeira ou Rodrigo Lopes, 

parecem emanar, por sua vez, questões mais vinculadas à ordem compositiva, como no caso n. 2, 

devido à frente de aspecto comercial, ou, no exemplar n. 03 (Figura 44), à junção de elementos 

neocoloniais com formas geométricas conflitantes, resultando na falta de unidade e proporção 

evidentes. O mesmo pode-se dizer da avaliação da fachada neocolonial que José Correia Costa 

qualificou como “boa” em 1955, que apresenta maior coerência compositiva e estilística. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Para uma dis ussão so re as o dições de for ulação e disse i ação do Mission Style  o Brasil o o 
parte de um programa pan-americanista emanado dos Estados Unidos, com diversas matrizes de influências 

estilísticas livremente incorporadas, a partir do repertório tradicional ibérico, desenvolvido nas colônias, com 

aspectos italianizantes, entre outros, a partir do início do Século XX, cf. Fernando Atique (2007). 
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Figura 44. Avaliação das fachadas segundo graus de qualidade (1945-1963) 

Exemplar n. 01.  Caixa 02, pasta 11 

 
End. Av. Rio Branco, 865, Cidade Alta 

Exemplar n. 02. Caixa 67, pasta 598 

  
Rua dos Caicós, 1235, Alecrim 

“Fachada regular” 
Avaliador: Mário Raposo Bandeira, 1945. IAPI  

“Fachada sofrível”  
Avaliador: Mário Raposo Bandeira, 1946. IAPI 

Exemplar n. 3. Caixa 65, pasta 579 

 
End. Rua Machado de Assis, 1415, Alecrim 

Exemplar n. 4. Caixa 61, pasta 546 

 
Tv. Agostinho Leitão, Alecrim 

“Fachada sofrível” 
Avaliação Rodrigo Lopes, 1947. IAPI. 

“Fachada simples, aceitável” 
Avaliação Wilson Miranda, 1946. IAPI 

Exemplar n. 5. Caixa 67, pasta 599 

 
End. Rua professor zuza,nº 256, C. Alta 

Exemplar n. 6. Caixa 57, pasta 506  

- 
End. Rua Olinto Meira, S/N, Alecrim  

“Fachada Boa”  
Avaliador: Wilson Miranda, 1947. IAPI. 

“Fachada Boa”  
Avaliador: Wilson Miranda, 1947. IAPI. 

Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 
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Figura 44. Avaliação das fachadas segundo graus de qualidade (1945-1963) - continuação 

Exemplar n. 07. Caixa 28, pasta 266. 

   

End. Rua Ceará Mirin, nº 288, Cidade Alta 

“Aspecto exterior agradável”. Avaliador: Wilson de Oliveira Miranda, 1949. IAPB 

Exemplar n. 08. Caixa 37, pastas 332-333 

 
End.: Rua Joaquim Fabrício, Petrópolis 

Exemplar n. 09. Caixa 17, pastas 158 e 159 

 
End.: Rua Ceará Mirim, 698, Tirol 

“Fachada boa” 
Avaliação: Wilson Miranda, 1949. IAPB 

“Fachada aceitável” 
Avaliador: Wilson Miranda, 1950. IAPB 

Exemplar n. 10. Caixa 44, pasta 396 

  
End.: Rua Assú, 708, Tirol. 
“Fachada sofrível”. Avaliador: Wilson de Oliveira Miranda, 1950. IAPB 

Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 
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Figura 44. Avaliação das fachadas segundo graus de qualidade (1945-1963) - continuação 

Exemplar n. 11. Caixa 31, pasta 290 

 
End.: Rua Jundiaí, s/n, Tirol. 

Exemplar n. 12. Caixa 32, pasta 299.  

 
End. Avenida Hermes da Fonseca s/n, Tirol. 

“Tipo e aspecto bom” 
Avaliação: José Correia Costa, 1955. IPASE 

“Fachada Boa” 
Avaliação: Nilson Rocha de Oliveira, 1952. IAPI. 

Exemplar n. 13. Caixa 25, pastas 235 e 236 

  
Rua Jaguarari, n. 1403, Alecrim. 
“Fachada moderada”. Avaliação: Wilson de Oliveira Miranda, 1963. IAPB. 

Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 

 

Outro tipo de rótulo foi sistematicamente utilizado por Wilson Miranda e Rodrigo Lopes para 

qualificar a fachada de casas de baixo padrão, com uma porta e janela de frente e erguidas sobre o 

alinhamento da rua, mesmo quando incluíam certa elaboração ornamental, como frisos ou 

molduras em relevo (Figura 45). Nem boas, nem más, essas fachadas eram “simples”, “pobres”, 

“modestas”, “comuns”, vistas como um retrato das contingências econômicas a que sua 

produção estava condicionada198. 

 

                                                           
198 Essa leitura foi identificada primordialmente nos laudos do IAPI, órgão cujo laudo delimitava um campo aberto 
para resposta dos avaliadores e que financiou a maioria das casas desse padrão. 
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Figura 45. Avaliação de fachadas do Alecrim por meio do IAPI entre 1946 e 1947 

Wilson de Oliveira Miranda 
Caixa 64, pasta 574 

 
R. Alípio Bandeira, 67 

Caixa 61, pasta 546 

 
Tv. Agostinho Leitão 

Caixa 45, pasta 407 

 
Rua dos Paianazes, 1564 

“Em harmonia com as casas 
vizinhas, do mesmo tipo, 
simples de taipa” (1946). 

“Simples, aceitável” (1946) “Pobre com hierarquias” (1947). 
 

Rodrigo Lopes (1947) 
Caixa 68, pasta 602 

Vila Gomes 

Caixa 2, pasta 13 

Vila Regis 

Caixa 30, pasta 277 

Rua Soledade 
“Simples e modesta”  “Fachada simples” “Fachada simples” 

Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 

 

Outra categoria estranha à escala inicialmente apresentada indicava tão somente que a fachada – 

ou a construção de maneira geral – era de “tipo”, “estilo” ou “aspecto” “moderno”. Esse termo 

era então empregado no sentido de atual, contemporâneo. Tal postura poderia expressar, por um 

lado, certa omissão sobre a qualidade do desenho, ou, por outro, a tendência de se identificar o 

que está “na moda” como bom a priori, e independentemente de suas características intrínsecas.  

As fachadas reunidas sob esta designação tanto apresentam elementos do repertório formal Art 

Déco, como do tipo chalé ou bangalô, que decantavam referências diversificadas do chamado 

“neocolonial” combinado ao “missões” – já comentado –, sobretudo em fins dos anos 1940, até 
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aqueles que apontavam claramente para a apropriação do léxico modernista199, no início dos anos 

1950. Mesmo com a chegada dos anos 1960, identifica-se, no entanto, o reconhecimento de 

edifícios mais próximos à leitura do Art Déco como “modernos” (Figura 46). 

 

Figura 46. Fachadas “modernas” segundo avaliações imobiliárias de 1946-1961 

Caixa 69, pasta 614 

 
R. Auta de Souza, 275, Cidade Alta 

Caixa 26, pasta 249 

 
R. Prudente de Morais, 614, Tirol 

“Fachada moderna, simpática”  
Avaliação: José Ribeiro da Silva, 1946. IAPI 

“Fachada moderna”  
Avaliação: Wilson Miranda, 1946. IAPI 

Caixa 65, pasta 582. 

   
Rua Sul, 154, Ribeira 
“Estilo do prédio: moderno” 
Avaliação: Gentil Ferreira, 1947. IAPC. 

Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 

 

 

 

 

                                                           
199 A expressão “estilo funcional”, utilizada para nomear popularmente esta tendência, fazia-se mais presente nos 
processos em documentos cartoriais, como minutas e escrituras de compra e venda, ou certidões de averbação de 
imóvel. 
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Figura 46. Fachadas “modernas” segundo avaliações imobiliárias de 1946-1961 - continuação 

Caixa 01, pasta 08 

Rua Campos Sales, S/N,  Tirol. 

Caixa 08, pasta 81 

  
Rua Presidente Quaresma, n. 719, Alecrim 

“prédio em estilo moderno”, “fachada 
boa” Avaliação: Wilson Miranda, 1952. 
IAPI. 

“Moderna, de platibanda”  
Avaliação: Moacyr Maia, 1955. IPASE 

Caixa 42, pasta 382 

 

 

“Fachada Moderna”  
Avaliação: Milson Dantas, 1961. IPASE 

 

Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 

Ainda que se considere a limitação dos avaliadores em se expressar mais livremente pelo teor e 

objetividade dos laudos, esse quadro – obviamente fragmentado – parece delinear uma tímida 

inserção dos profissionais no escopo do debate especializado do campo da arquitetura à época. 

Neste, ganhava corpo a crítica aos “estilos” ditos historicistas em prol da defesa de uma “Nova 

Arquitetura”, pautada nas premissas éticas e estéticas do Movimento Moderno desenvolvido – 

por diferentes caminhos – entre os profissionais brasileiros, e que fizera sua primeira aparição na 

capital potiguar ainda nos anos 1930, e, de maneira mais corrente, a partir dos anos 1950. Nesse 

sentido também indica a denominação “estilo moderno cúbico” pelo avaliador Sebastião 

Medeiros, em 1947, a uma obra que não tinha qualquer traço do chamado “estilo funcional”, nem 

as linhas geometrizantes mais próximas ao Art Déco, que poderiam justificar o termo. Num 

momento em que diversas linguagens em disputa configuravam um quadro mais plural, essa 
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avaliação constitui um indício do distanciamento entre o repertório desse engenheiro, pelo 

menos, e o discurso renovador no campo das vanguardas na arquitetura (Figura 47). 

 

Figura 47. Prédio avaliado como de “estilo moderno cúbico” para o IAPC, 1947 

  

Fonte: Acervo Digital do HCUrb referente ao processo do INSS, caixa 27, pasta 254. 

 

As várias tendências formais identificadas quase que concomitantemente como “modernas” 

reforçam, no entanto, a perspectiva de que eram vistas como parte de um conjunto de respostas 

contemporâneas ao problema da arquitetura residencial. Vale, nesse sentido, salientar que os 

exemplares elencados se aproximavam, não obstante, pela economia e sobriedade de 

ornamentação, tipo de implantação e presença de elementos como terraços sob arcadas. Supõe-se 

que estes recursos, apesar de integrantes do repertório eclético, representavam, em versões mais 

sóbrias, ar novidadeiro face a outras tipologias, remanescentes no espaço urbano e reproduzidas 

nos setores mais pobres, nas casas “comuns” e “simples” anteriormente identificadas.  

Avaliador dos institutos a partir dos anos 1960, quando já havia uma produção modernista mais 

consolidada na cidade, o Dr. Kleber de Carvalho Bezerra exprimiu postura semelhante em 

entrevista realizada para o projeto de pesquisa. Ao ser questionado sobre as casas modernas do 

período em que exercia avaliações imobiliárias, afirmou: 

(...) Eu confesso a você que eu nunca me interessei muito pela arquitetura, 
talvez eu tenha vindo me interessar mais depois de engenheiro. Nunca fui 
muito detalhista, não me interessava. Dentro da arquitetura, o que eu achava era 
se era bonito ou não era bonito, na minha opinião.200 

 

                                                           
200 Em entrevista concedida à autora em 17 de abril de 2014. 
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A questão é colocada em termos de juízo de gosto, em princípio, particular, mas que reverbera 

certamente acepções partilhadas coletivamente. Ao comparar casas do período assinadas pelo 

mesmo projetista – Arialdo Pinho, conhecido renovador da arquitetura local –, uma que 

considerava bonita e outra não, acrescentou: “depende de certas coisas. (...) Talvez o terreno e o 

nível da construção”. Sobre a casa que considerava melhor, disse ainda: “Era outro [estilo], mas 

não tão diferente, porque cada arquiteto desse tem um estilo próprio dele (...), mas era uma casa 

muito maior, (...) de primeiro andar, uma casa ampla, com um terraço grande na frente”. Para 

além das semelhanças, 201inferidas no tal “estilo próprio”, sobressai uma noção de beleza 

referenciada no porte, na relação com o terreno e no padrão construtivo.  

Nessa leitura, os “detalhes”, associados ao campo de interesses específicos da arquitetura, tinham 

pouca importância, prevalecendo o que, para ele, era o essencial. O engenheiro articula um 

discurso que, de certa forma, se aproxima daquele que ancorava as tendências renovadoras da 

própria arquitetura, em seu combate ao supérfluo. Além disso, o Dr. Kleber menciona um 

elemento importante do repertório modernista residencial em processo de apropriação e difusão 

à época, os amplos terraços de frente, abertos para a rua. Reconhece, ainda, um salto de qualidade 

com a chegada dos arquitetos eminentemente modernistas, Moacyr Gomes, João Maurício 

Miranda, Daniel Holanda, Ubirajara Galvão e Manoel Coelho da Silva, responsáveis por trazer 

“mais de perto a arquitetura para Natal”.202 

No que dizia respeito às plantas, a distribuição “má” aplica-se a casos muito específicos, julgados 

entre 1947 e 1948, por Rodrigo Lopes. Eram moradias sem recuos frontal ou lateral, com uma 

sala de frente, um único quarto sem abertura exterior, passagem lateral e sala de jantar com 

cozinha e/ou varanda de fundos (Figura 48). As demais configurações inventariadas foram então 

tidas como “boas” ou, no mínimo, “regulares” e “sofríveis”. Não são, todavia, evidentes as 

características que distinguem esses dois grupos, sobretudo em se considerando a quantidade de 

variáveis que poderiam influir na análise das condições de “higiene, conforto e liberdade” que as 

casas deveriam oferecer, conforme especificava as instruções do laudo do IPASE.  

 

 

 

                                                           
201 Em entrevista concedida à autora em 14 de abril de 2014. 
202 Em entrevista concedida à autora em 17 de abril de 2014. 
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Figura 48. Amostra de plantas-baixas consideradas boas ou bem distribuídas (1945-1960) 

Caixa 17, pasta 154  

Octávio Tavares, 1945. Cidade Alta, IPASE. 

Caixa 26, pasta 249 

Wilson Miranda, 1946. Tirol, IAPI. 

Caixa 17, pastas 158 e 159 

 
Wilson Miranda, 1950. Tirol, IAPB. 

Caixa 53, pasta 470 

 
Moacyr Maia, 1953. Tirol. IPASE. 

Caixa 34, pasta 310  

Antônio Ramos Tejo, 1957. Alecrim. IPASE. 

Caixa 52, pasta 462 

 
Milson Dantas, 1958. Petrópolis. IPASE 

Caixa 17, pasta 156 

 
Kleber Bezerra, 1960. IPASE. Tirol 

Caixa 48, pasta 383 

Kleber Bezerra, 1960. Tirol. IPASE. 
Fonte: Acervo Digital do HCURB referente aos processos do INSS das pastas e caixas assinaladas. 
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Além do programa, número e dimensão dos cômodos, posição de cada peça em relação ao 

conjunto e forma de interligação entre os espaços, poder-se-ia considerar ainda o local, a data e o 

engenheiro avaliador. Apesar disso, pode-se observar que peculiaridades como a presença de 

salões – provavelmente comerciais –, banheiros voltados para o exterior e áreas de serviço 

situadas na parte frontal da casa (caso de projeto apresentado em 1952), foram restritos ao tipo 

classificado como “sofrível”.  

A despeito da crescente tendência à criação de espaços de circulação articulando setores 

funcionais, a permanência de quartos abertos diretamente para as salas não interferiam na 

classificação positiva dada aos projetos dos anos 1950 e início dos anos 1960. No início desta 

última década, entretanto, as plantas consideradas “boas” já não contavam com intercomunicação 

entre os quartos, sugerindo que esse tipo de arranjo se tornara, mais generalizadamente, obsoleto. 

As pistas aqui extraídas das avaliações de imóveis no que diz respeito à visão dos técnicos sobre 

questões formais e funcionais da arquitetura residencial dos anos 1940 a 1960 apontam para duas 

conclusões. Primeiro, não há evidências de que tais profissionais estivessem alinhados, ao menos 

num primeiro momento, à “causa” modernista de maneira mais programática. Ao contrário, 

reconheciam valores nas expressões arquitetônicas que lhes eram concorrentes, contemporâneas 

ou simplesmente habituais no cenário da construção à época – julgando-as “boas”, “simpáticas”, 

“agradáveis”, “modernas”. Entretanto, parece também importante considerar que, em linhas 

gerais, esses profissionais aprovavam a tendência de simplificação e desnudamento ornamental 

que ganhava espaço com a desvalorização dos elementos decorativos “supérfluos” e a emergência 

de noções de conforto cada vez mais vinculadas às inovações técnicas, à higiene, à privacidade e à 

segurança – das estruturas e das instalações –, qualidade de acabamento e facilidade de 

manutenção do prédio; valores esses de que estavam impregnadas as fichas de avaliação 

imobiliária. 

Há de se ponderar que essas considerações – limitadas ao universo de fragmentos colhidos num 

pequeno conjunto de laudos –, não são necessariamente representativas das acepções particulares 

dos indivíduos encarregados, em diferentes momentos e contextos, de proceder essas avaliações. 

Como foi possível averiguar, havia dissonâncias entre os técnicos, como as que se evidenciavam 

na comparação entre as avaliações de Rodrigo Lopes e Wilson Miranda entre 1946 e 1947. 

Além disso, parte dos engenheiros mencionados casualmente foram autores de um número 

reduzido de laudos pesquisados, datados de um período específico, à medida que outros são 
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signatários de uma quantidade maior de documentos, elaborados ao longo de um período mais 

longo. É preciso reconhecer, portanto, que a amostra dá pistas, mas não permite generalizações 

acerca das experiências de vida, das concepções e ideias com que se familiarizaram, como e com 

que tipo de interesses, sobretudo em se considerando a multiplicidade de posições que ocuparam 

dentro do campo profissional, as redes de relações sociais no qual se inseriram, as especificidades 

de formação e suas origens familiares. Sem tencionar adentrar a seara das biografias ou trajetórias 

profissionais, apresenta-se, no item seguinte, os resultados de uma pesquisa exploratória acerca 

desses agentes, que visa, sobretudo, apontar elementos para investigações futuras. 

 

5.4 OS ENGENHEIROS AVALIADORES 
 

Como bem apontara o engenheiro-arquiteto Rubens Porto (1938), o problema da aplicação das 

reservas dos institutos na moradia também perpassava a atuação de profissionais capacitados para 

fiscalizar, vistoriar e avaliar as edificações construídas ou a construir como patrimônio da 

Previdência Social. Por todas as cidades onde os institutos atuaram de forma mais sistemática, foi 

necessário formar a rede de técnicos aptos a exercerem essas atividades. Em Natal, identificou-se 

24 nomes, a partir do Banco de Dados do HCUrb, relacionados por ordem cronológica dos 

registros no Quadro 04. Nesse item buscou-se esboçar, em linhas gerais, a inserção desses 

personagens no campo profissional da engenharia, em constituição na cidade de Natal à época, 

pontuando traços relativos à origem e formação, de modo traçar um perfil do grupo. Vale 

salientar que não foram encontrados estudos específicos sobre essas figuras, mesmo as que 

tiveram maior projeção política na historiografia local. Evidencia-se que ocupavam, em geral, 

espaços privilegiados tanto no serviço público como no empreendimento privado. 

Pelo vulto da produção, destaca-se Wilson Miranda como principal avaliador, responsável por 

43% dos laudos inventariados. Ele foi também o único cuja atuação se deu ao longo de todo o 

período estudado. Evidencia-se ainda a contribuição de outros 10 profissionais, os quais parecem 

ter se dedicado à atividade em espaços temporais mais curtos ou esporadicamente. Eram 

engenheiros civis que desempenhavam outras funções principais e, em paralelo, prestavam 

assistência técnica aos processos prediais das instituições de previdência, como se pode ver a 

partir do Quadro 05, no qual estão sistematizados os dados gerais levantados sobre cada 

profissional.  
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Quadro 4. Avaliadores de Imóveis dos institutos e caixas de previdência (1944-1977) 

Profissionais Data dos registros Nº Ano 
principal 

Inicial Final 

Octávio Tavares  13/11/1944 03/05/1948 16 1947 

Mário Raposo Bandeira 26/07/1945 16/12/1946 10 1946 

Wilson de Oliveira Miranda  29/08/1945 19/06/1969 159  

Rudol Langes* 29/09/1945 30/09/1945 1 1945 
José Ribeiro da Silva* 09/08/1946 27/08/1946 2 1946 
José Alves Ferreira* 23/08/1946 24/08/1946 1 1946 

Rodrigo Lopes 04/03/1947 17/10/1947 18 1947 

Sebastião Medeiros 06/10/1947 20/04/1950 4 1949 

Gentil Ferreira de Souza 21/12/1947 31/08/1952 13 1950 

Luiz Noya Volfzon 17/06/1949 05/10/1950 16 1950 

Moacyr Maia 22/07/1949 10/03/1955 32 1953 

Ivan Gonçalves 05/12/1951 05/12/1951 1 1951 
Nilson Rocha de Oliveira 18/07/1952 03/02/1963 6 1952-53 
Carlos Cabral de Andrade 29/10/1952 03/09/1953 4  

Fernando Cysneiros 12/03/1953 12/03/1953 1 1953 
José Antomar Ferreira de Souza 18/04/1955 12/11/1958 3  
José Correia Costa 11/05/1955 27/08/1956 12 1955 

Edilson Medeiros da Fonseca 25/07/1955 30/08/1955 2 1955 
Antônio Ramos Tejo 27/11/1956 21/06/1960 8 1957 
Milson Dantas 30/11/1956 02/02/1961 18 1958 

Milton Dantas de Medeiros 15/10/1957 06/08/1959 4  
Kleber de Carvalho Bezerra 29/07/1960 15/02/1973 36  

Cícero Marques de Figueiredo* 22/04/1977 22/04/1977 1  
Marcelo Cabral de Andrade SI SI 1   
Total** 13/11/1944 22/04/1977 369  
* Profissionais de formação não identificada. Os demais são engenheiros.  
** Em 19 registros no Banco de Dados, embora não constassem informações do laudo, foi possível identificar o 
avaliador (mencionado provavelmente em outro documento). 

Fonte: Acervo do INSS 
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Quadro 5. Dados gerais sobre os principais avaliadores de imóveis 

Profissionais Origem Formação [Instituição, conclusão – título] Atuação profissional 

Octávio Tavares  Recife (1897-1970). Ohio Northern University, 1920 - Engenheiro-
arquiteto, engenheiro civil e eletrotécnico 

Diretor de Obras da Prefeitura de Natal, Construtora Souza 
Tavares & Cia. Professor do Atheneu Norte-Rio-Grandense  

Mário Raposo 
Bandeira 

Rio de Janeiro203 Escola de Engenharia de Juiz de Fora, [S/I]. 
Engenheiro-arquiteto 

Cia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas, Porto de Natal; 
Fragelli & Com. Ltda., Sociedade de Construções Gerais Ltda. 

Wilson de Oliveira 
Miranda  

Caraúbas (1919-?) 
 

Escola de Engenharia de Pernambuco, 1944 - 
Engenheiro civil 

Funcionário de carreira da Prefeitura de Natal (1944) – Diretor 
do Patrimônio Municipal (1951-52), de Viação e Obras Públicas 
(1952-54), Prefeito (1954-56). Escola de Engenharia da UFRN, 
Atheneu Norte-Rio-Grandense e Faculdade de Filosofia. 

Rodrigo Lopes S/I Escola de Minas de Ouro Preto, 1934 - 
Engenheiro civil 

Escritório Saturnino de Brito, Repartição de Saneamento de 
Natal [1947-?] 

Sebastião Medeiros Pernambuco (S/I) S/I  “Comissão de planificação e zonificação de Natal” [1948]. SI 
Gentil Ferreira de 
Souza 

Santa Cruz (1901-
1962) 

Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, 1926 – 
Engenheiro civil 

Comissão de Obras Novas de São Paulo, Light and Power, Estrada 
de Ferro Oeste-Paraná, Prefeito de Natal (30-31; 35-41), IOCS, 
Construtoras Souza Tavares & Cia e Ind. e Com. Gentil Ferreira 
Ltda., fábrica de ladrilho hidráulico. Diretor de Agricultura do 
Estado, LBA, jornalista, vereador - UDN, Fundador/ vice-
diretor do Club de Engenharia [1936], professor do Atheneu 
Norte-Rio-Grandense. 

Luiz Noya Volfzon Pernambuco (S/I) Escola de Engenharia de Pernambuco, 1945 - 
Engenheiro civil 

Luiz Noya Volfzon - Construções Civis, arquitetura e topografia 
Ltda.; projetista do edifício 21 de Março, diretor do Club da 
Redinha. 

Moacyr Maia Natal (1926-2005) Escola de Engenharia da Universidade do Recife 
(1948) - Engenheiro civil e industrial - 
modalidade mecânica 

Chefe de Tráfego da Estrada de Ferro Sampaio Correia - DNEF, 
5º Distrito de Portos, Rios e Canais, Construtora ECIL/CICOL, 
Diretor do Cine Rio Grande e outros cinemas, professor do 
Colégio Nossa Sra. das Neves. 

Ivan Gonçalves Guanabara (S/I) Escola de Engenharia da UFPE (1947) - 
Engenharia civil. 

SI 

Nilson Rocha de 
Oliveira 

Mossoró (1925-
2000) 

Escola de Engenharia de Pernambuco (1949) -  
Engenheiro civil e eletricista 

DNOS – Subchefe do Distrito Nordeste, residente na Barragem 
Poço Branco; integrou a Diretoria da Confecções Guararapes. 

                                                           
203 Referência de Jahyr Navarro em depoimento sobre Moacyr Maia publicado no livro “O Diplomata da Sociedade” (2006). 
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Profissionais Origem Formação [Instituição, conclusão – título] Atuação profissional [datas] 
Carlos Cabral de 
Andrade 

S/I Escola Politécnica da Bahia (1944) Engenheiro do Ministério da Aeronáutica [?-1951] 

Marcelo Cabral de 
Andrade 

Aracajú (1930-
1999) 

S/I Secretário de Viação e Obras da Prefeitura de Natal (?) e chefe do 
14º DRF/DNER, Construtora Seridó Ltda. [1970-?] 

Fernando Cysneiros Recife (1918-S/I) Escola Politécnica da Bahia (1939) - Eng. civil; 
Escola Técnica do Exército (1941) - Eng. 
Geógrafo Militar; Bureaux of Public Road 
Departament of Commerce/ USA (1965) - Highway 
Engineering (especialização) 

DEER-BA, Depto. de Aeronáutica Civil – 6ª Região (Belo 
Horizonte), Depto. de Saneamento da Baixada Fluminense, 
Depto. Autônomo de Estradas de Rodagem-CE, SEER-RN, 
Construtora F. Cysneiros, Fundador da Escola de Engenharia da 
UFRN, Lions Club e CREA/RN. Professor da Escola Técnica. 

José Antomar 
Ferreira de Souza 

Santa Cruz (1926-
2013) 

Escola de Engenharia da Universidade do Rio 
Grande do Sul (1952). Engenheiro civil 

Secretário de Viação e Obras da Prefeitura de Natal, Diretor do 
DER-RN e do SENAI, professor da Escola de Engenharia da 
UFRN [?]. 

Edilson Medeiros da 
Fonseca 

Açu (1927-) Escola de Engenharia da Universidade do Recife 
(1949). Engenheiro civil e industrial - 
modalidade mecânica 

Estrada de Ferro Sampaio Correia, Diretor do DER, engenheiro 
da Construtora ECIL/CICOL, parte da comissão de construção 
da sede do IPASE, diretor da ECOCIL. 

Antônio Ramos Tejo São João do Cariri 
(1921-1972) 

Escola de Engenharia da UFPE (1953) – 
Engenheiro civil. 

Instalou a Inspetoria da CREA no RN, engenheiro do DNOCS, 
SEER, RFFESA, Secretário de Obras da Prefeitura de Natal. 
Professor da Escola de Engenharia da UFRN 

Milson Dantas Macaíba (1922-
2014) 

Escola de Engenharia da UFPE (1954) – 
Engenheiro civil 

Base Aérea de Natal (laboratório de materiais); DNER, CEF, 
“Bripar Tecnologia e Assistência Técnica Ltda” 

Milton Dantas de 
Medeiros 

Parelhas (1931-
S/I) 

Escola de Engenharia da UFPE (1954) - 
Engenheiro civil e elétrico; Stanford University 
(1965) – especialização em engenharia 
econômica. 

Usinas de algodão PB/RN [Arnaldo Irmãos e Filhos Ltda.], 
Construtora FIDAN (obras de dragagem), DNOS, DNOCS, 
Diretor de planejamento DEER, Consultor FIERN, Escola de 
Engenharia da UFRN. 

Kleber de Carvalho 
Bezerra 

Natal (1933-) Escola Politécnica do Recife (1958).  
Engenheiro civil. Estágio no laboratório da 
EMPA (firma de Pavimentação) e no DNER-RJ, 
(Estrada Rio – São Paulo) 

5º Distrito de Portos, Rios e Canais, IPASE, Diretor da DVOP 
do RN (1961-?), K Bezerra (estradas), Usina Theodorico Bezerra 
(algodão), Escola de Engenharia da UFRN, deputado estadual. 

 
*Não foram encontrados dados sobre Rudol Langes, José Ribeiro da Silva, José Alves Ferreira, Cícero Marques de Figueiredo e José Correia Costa. 
Fonte: A NOVA... (1934, p. 6); Ferreira et al (2008); Arquivo do CREA-RN; Maia (1967); Sousa (2003), entrevistas com Dr. Kleber Bezerra, Newton 
Medeiros, Fernando Cysneiros Filho, Milson Dantas, Violeta Maia, João Maurício de Miranda. 
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Octávio Tavares era então Diretor de Obras da Prefeitura, junto à qual trabalhou desde os anos 

1920, na Administração de Omar O’Grady, num momento particularmente importante na 

discussão e formulação de propostas urbanísticas para a cidade. Mário Raposo Bandeira estava, 

na época em que fez as avaliações registradas – 1945 a 1946 –, à frente das obras de ampliação do 

Porto de Natal, a serviço da Cia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas. Rodrigo Lopes, 

integrante do Escritório Saturnino de Brito, estava lotado como Chefe da Repartição de 

Saneamento de Natal.204  

Gentil Ferreira atuava, desde a década de 1930, como engenheiro construtor e assumira, 

anteriormente, dois mandatos na Prefeitura. Sob sua responsabilidade foram erguidas obras 

importantes na cidade, como o Grande Hotel (1939), a Sede da Associação Comercial (1942), o 

farol de Mãe Luiza (1949-1951), entre outros. Os registros levantados nos cartórios por Angela 

Ferreira (1996) mostraram que também atuou no mercado fundiário, como responsável pelo por 

loteamentos particulares na cidade. Wilson Miranda era funcionário de carreira da 

Municipalidade, onde ocupou diferentes cargos a partir de 1944205, chegando a ser chefe do 

executivo entre 1954 e 1956.  

Dentre os que passaram a atuar de maneira mais intensa nos anos 1950, tem-se Moacyr Maia, 

engenheiro ferroviário e de portos que se dedicou, sobretudo a partir daquela década, à 

construção civil, expandindo posteriormente sua atividade a outras capitais e para fora do país, 

como importante empresário do ramo. No campo da habitação, destacou-se também como 

responsável pela edificação da Vila Ferroviária das Rocas.  

Perfil semelhante parece ter tido Luiz Noya Volfzon – apesar dos poucos registros encontrados. 

Também construtor, envolveu-se na edificação de residências em Natal e foi projetista e 

incorporador de um dos primeiros edifícios verticais da Cidade Alta – o 21 de Março, nos anos 

1960 (SOUZA, 2008). Milson Dantas se sobressaiu, por sua vez, pela inserção na área de 

pavimentação e transporte rodoviário, sendo mais conhecido por deter a patente do método 

“BRIPAR”, que considerava uma “tecnologia tropical” alternativa para pavimentação de baixo 

custo e com elevada resistência. Já Kleber Bezerra, um dos últimos a assumir o encargo das 

avaliações – especificamente pelo IPASE –, trabalhou inicialmente no Porto de Natal, até assumir 

                                                           
204 Foi nomeado Eng. Chefe da RSN em 1947, em substituição a Floro Dória, que fora integrar a Comissão de 
Saneamento de Fortaleza. 
205 Recém-formado, com 25 anos, foi nomeado Engenheiro-ajudante da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal 
pelo então Prefeito, José Augusto Varela, em 14 de fevereiro de 1944. 
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o cargo de Diretor de Viação e Obras Públicas do Estado, durante o Governo de Aluízio Alves 

(1961-1966). No setor privado, dedicou-se, principalmente, à construção de estradas e à indústria 

do algodão, cuja administração herdou de sua família paterna. 

A construção de unidades residenciais com financiamento dos IAP, a construção de casas para 

venda cuja compra foi viabilizada através do crédito institucional ou, ainda, a direção e 

fiscalização de obras empreendidas de forma direta ou contratadas por concorrência também 

tiveram a participação desses profissionais. Nesse sentido, destaca-se Gentil Ferreira e Mário 

Raposo Bandeira, como fiscais da construção da Vila 19 de Abril e Moacyr Maia, como diretor 

técnico da empresa responsável pelo Conjunto Nova Tirol. Nas casas individuais, atuaram tanto 

Gentil Ferreira e Moacyr Maia, como Luiz Noya Volfzon. Rodrigo Lopes e Octávio Tavares, que 

assinaram as pranchas de vários projetos como responsáveis técnicos.  

Parte dos profissionais envolvidos nas atividades de avaliação também teve participação ativa na 

criação e/ou no desenvolvimento da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, oficializada em 1957 e operante a partir de 1960. Dentre eles, sobressaíram-se 

conforme Sousa (2003), Fernando Cysneiros – primeiro diretor e principal articulador da 

instalação da escola –, Milton Dantas de Medeiros, José Antomar Ferreira de Souza, Antônio 

Ramos Tejo, e, entre os mais diretamente envolvidos com as ações das instituições de 

previdência, Wilson Miranda e Kleber de Carvalho Bezerra. 

A despeito dessa caracterização geral, em que se buscou evidenciar as atividades principais dos 

avaliadores com maior quantidade de laudos arquivados e, em particular, no período que 

desempenharam atividades de avaliação, é importante salientar a diversidade de setores em que 

cada profissional atuou ao longo de sua carreira. Para tanto, contribuiu certamente: 1) a pequena 

quantidade de engenheiros no mercado local (SOUSA, 2003) e a crescente demanda de 

profissionais para compor os quadros técnicos requisitados pelos órgãos públicos, o que foi 

impulsionado no Brasil, sobretudo, a partir de 1946 (DIAS, 1994); 2) o crescimento da atividade 

de construção no estado, em parte com o aporte de investimentos públicos; 3) o tipo de 

formação que, a despeito da maior especialização apregoada para o ensino, segundo reivindicado 

desde fins do Século XIX e reforçado a partir de 1930 (KAWAMURA, 1979), fundava-se, ao 

menos no local de formação da maior parte dos profissionais, sobre uma ampla base teórico-

científica defendida por um núcleo importante de professores da Escola de Engenharia de 
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Pernambuco (Quadro 05), conforme evidenciado em depoimentos de diversos docentes, 

reunidos por Antonio T. Montenegro, A. J. Siqueira e A. C. M. Aguiar (1995). 

Além da EEP – absolutamente predominante –, os engenheiros identificados provinham da 

Escola Politécnica da Bahia (02), da Politécnica de Recife (01), das escolas de Minas Gerais – a de 

Ouro Preto (01) e Juiz de Fora (01) –, das politécnicas do Rio de Janeiro (01) e Rio Grande do 

Sul (01) e, ainda, dos Estados Unidos (01). É perceptível, no entanto, que a partir de fins dos 

anos 1930, cresce a tendência à formação nos centros do Nordeste. Vale salientar que Gentil 

Ferreira fez parte da “turma de 1925” da Politécnica do Rio de Janeiro206, onde também se 

graduaram José de Oliveira Reis – ao lado de quem iniciou a carreira, na Comissão de Obras 

Novas de São Paulo – e Carmem Portinho, profissionais que posteriormente ganharam projeção 

no campo do urbanismo em âmbito nacional, esta última com significativa participação no 

emblemático Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Rio de Janeiro.207  

Em relação à naturalidade, o grupo constituía-se tanto de profissionais vindos de outras locais do 

país que se haviam estabelecido na cidade para prestar serviços especializados de engenharia – em 

outras áreas que não a habitação social –, parte desses com vínculos familiares no RN – caso de 

Octávio Tavares, pelo menos –, como de potiguares – os quais eram maioria. Esses, oriundos 

principalmente do interior do estado, ao se formarem naqueles importantes centros nacionais de 

ensino, voltaram ao estado de origem, contribuindo na consolidação de um campo profissional 

local. Como marcos desse processo, pode-se assinalar a fundação do Club de Engenharia do RN, 

em 1936, do Sindicato da Construção Civil, em 1945, da Escola de Engenharia em 1957, e da 

representação local do CREA, na qual tiveram papel destacado vários desses engenheiros. 

Há, entre eles, homens provenientes de famílias política e economicamente importantes, 

vinculadas às oligarquias agroexportadoras, como o próprio Gentil Ferreira de Souza e seu 

sobrinho José Antomar Ferreira de Souza – descendentes do Coronel Ezequiel, da região de 

Santa Cruz –, Octávio Tavares – sobrinho de Pedro Velho (FERREIRA et al, 2008) –, Kleber 

Bezerra – filho do Coronel Theodorico Bezerra – e Milton Dantas de Medeiros – filho de 

Severino Arnaldo Medeiros, usineiro de Parelhas. O pai de Moacyr Maia, Otacílio Maia, era figura 

destacada no empresariado comercial natalense, empreendedor no ramo cinematográfico – dono 

                                                           
206 Escolhido como orador da turma, seu discurso foi descrito pelo jornal “O Paiz” como “um grito de patriotismo e 
um apelo aos poderes públicos e a engenharia nacional para a solução do problema nordestino” (ESCOLA..., 1926, 
p. 4). 
207 Sobre a atuação do órgão e a equipe de profissionais envolvidos, entre os quais destaca-se Carmem Portinho e 
Affonso Eduardo Reidy, ver Nascimento (2008) e Bonduki e Koury (2014). 
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do Cine Rio Grande e outros cinemas –, de pesca, e na construção civil, além de membro de 

família tradicional do Rio Grande do Norte e Paraíba. Parte deles desempenhou atividade 

política, âmbito no qual se sobressai a figura de Gentil Ferreira – prefeito e deputado, líder local 

da UDN –, Wilson Miranda, como prefeito; Kleber Bezerra, eleito deputado.  

Esses dados poderão servir de subsídio a estudos posteriores acerca da trajetória desses 

profissionais, que permitiria um melhor entendimento tanto da formação do campo profissional 

do engenheiro na cidade de Natal, como sua participação na constituição de discursos e práticas 

de intervenção sobre a cidade e seus edifícios, ressaltando os interesses individuais e de grupo que 

lhes eram subjacentes. Ademais, ajudaria na elucidação do quadro de referências e conceitos do 

campo da arquitetura e do urbanismo em circulação na capital potiguar à época e as formas como 

foram operacionalizados por esses agentes. Cabe, nesse sentido, indicar a proficuidade de 

pesquisas mais aprofundadas sobre figuras como Wilson Miranda, Octávio Tavares, Gentil 

Ferreira e Moacyr Maia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o cenário político-administrativo pós “Revolução de 1930” foram criadas condições 

favoráveis à estruturação de uma primeira intervenção direta, vultosa e sistematizada do Estado 

Brasileiro na moradia urbana, executada por uma rede de instituições previdenciárias autárquicas, 

de cunho corporativo, vinculadas ao emblemático Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

e composta por unidades centralizadas e descentralizadas, dentro de cada órgão, e submetidos à 

gestão ou controle ministerial. A construção dessa estrutura organizacional e da própria “política” 

– concebida a partir da esfera do seguro social – tem lugar no âmbito de um processo crítico de 

mediação de um conjunto articulado de interesses cuja dinâmica acompanha os projetos de 

modernização e desenvolvimento ora em disputa. 

Ao seguir as tendências internacionais, na esteira da Crise de 1929, o Governo Federal assumiria a 

centralidade da chamada “Questão Social”, construindo as bases institucionais e burocráticas 

pensadas para operar a execução de sua “utopia corporativa”, essa mesma forjada a partir de um 

conjunto de esforços plurais de reinterpretação do Brasil, sob diversas óticas (GOMES, 2005). A 

montagem do sistema previdenciário com abrangência nacional que permitiria, nesse contexto, a 

operacionalização da política previdenciária pode ser então vista como elemento crucial desse 

processo. Em especial, no âmbito do que tem sido interpretado como a busca por criar o “Novo 

Homem”, o “Trabalhador Brasileiro”. 

A criação das estruturas organizacionais centralizadas na Capital da República e suas unidades 

operadoras descentralizadas – os órgãos locais –, demandaria a formação de corpos técnicos e 

administrativos internos, bem como de uma rede de profissionais externos, credenciados às 

instituições, ambos recrutados para desempenhar as ampliadas funções do serviço público, em 

seus vários níveis hierárquicos. Nesse sentido, destacou-se inicialmente o papel de Rubens Porto 

junto ao CNT e ao MTIC, sobretudo pelo esforço de construção de um projeto-síntese, que 

buscou provar – nos termos de cientificidade valorizados no campo da engenharia da época –, a 

viabilidade da ação estatal na habitação social via instituições de previdência208, mobilizando uma 

                                                           
208 A proposta de Porto parece ter inspirado política semelhante em Portugal a partir de 1946. Essa observação é 
interessante para pensar a perspectiva de estudo comparado em termos de resultado, mas também por sugerir um 
caminho inverso do “fluxo” de duas mãos da circulação internacional de ideias, que evidencia o Brasil como 
laboratório para experiências, como polo positivo na dialética da vanguarda, exportador de modelos de gestão de 
política pública de habitação, o que corrobora a perspectiva de Carlo Sambricio (2010) em Ciudad y Vivienda na 
América Latina, 1930-1960, e se alinha às interpretações propostas por Adrían Gorelik (2005) sobre essa questão. 
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série de referências do pensamento nacional e internacional a um conjunto complexo e mesmo 

contraditório de ideias em circulação nos campos da arquitetura e do urbanismo. 

Para além da contribuição seminal desse engenheiro-arquiteto, estudos recentes chamam atenção 

para o papel dos ocupantes de cargos dirigentes, como os presidentes de cada CAP e IAP e das 

Divisões de Inversão Patrimonial, bem como à ação coletiva dos grupos profissionais imbuídos 

de ideais compartilhados, mas também de visões dissonantes acerca da habitação e da cidade a ser 

promovida e financiada pelos órgãos. Trabalhos como Nilce Botas (2011), sobre o IAPI, ajudam 

a perceber tanto a centralidade de figuras Carlos Frederico Ferreira e Attílio Corrêa Lima, como a 

contribuição de outros profissionais, arquitetos e engenheiros lotados nos quadros técnicos ou 

chamados a atuar em obras específicas, técnicos vinculados ao serviço atuarial ou, ainda, as 

assistentes de serviço social, entre outros. O mesmo se pode dizer do estudo de Flávia Brito 

Nascimento (2008) acerca do Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro – DHP. 

Também nessa direção, Caliane Almeida (2012) identifica nomes de uma gama de profissionais 

atuantes nas agências das CAP/IAP nordestinas, destacando a contribuição de figuras com maior 

e menor destaque no cenário da construção civil à época, segundo a literatura disponível. Essa 

perspectiva pode ser estendida, no entanto, aos setores administrativos, ao conjunto de operários 

chamados (ou não) a trabalhar a cada nova obra e demais envolvidos.  

De maneira análoga, buscou-se aqui chamar atenção para uma atividade secundária da “política” 

habitacional, mas essencial à efetivação de investimentos imobiliários. O trabalho constituiu, 

dessa forma, um esforço em dar valor àqueles que, dentro do sistema de hierarquia e 

especialização funcional da instituição, se dedicaram a produção e comunicação de dados sobre a 

moradia e sobre as cidades, de maneira geral, através das avaliações. 

As rotinas avaliatórias se revestem de maior importância no âmbito das CAP e IAP ao se 

destacar, com mais ênfase, o imbricamento entre as perspectivas “social” e “atuarial” de suas 

intervenções na moradia, uma dicotomia fundada na inserção mesma da política habitacional no 

âmbito da seguridade social, do ponto de vista da engenharia financeira, estruturada sob o 

“regime de capitalização”. Põe-se igualmente em evidência quando são considerados, com o 

mesmo peso, os dois vieses de ação, a promoção direta para locação ou venda – foco da maioria 

dos trabalhos na área – e o financiamento individual, tido como uma face mais escusa da política, 

devido aos seus efeitos sobre a produção da cidade, em princípio mais vinculados aos interesses 

privados e de mercado. 
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Mais especificamente, a avaliação constitui-se como uma prática na qual se adensa, e ao mesmo 

tempo se “apaga”, por meio da rotina burocrática, o conflito essencial entre valor de uso e valor 

de troca, permitindo a construção do “consenso” que se expressa na estimativa do preço do 

imóvel, tendo como subsídio os instrumentos e técnicas desenvolvidos no escopo da “ciência” e 

da “engenharia das avaliações”. 

Os formulários-padrão concebidos pelas organizações corporativas traziam, pode-se dizer, 

significados emergentes sobre a casa no escopo da trajetória de construção do “habitat moderno” 

no Brasil, conforme sistematizadas por Telma Correia (2004), como “espaço sanitário”, 

“santuário doméstico” ou a “máquina de morar” modernista, consubstanciados nos campos e 

índices previstos nos diferentes tipos de fichas identificados em Natal. Assim, os laudos 

constituíam mais um entre os diversos meios pelos quais se oportunizava a interlocução de ideias 

por vias institucionais, enquanto documentos transladados continuamente entre as Agências 

Locais e Escritórios Centrais. Evidencia-se, desse modo, o papel das instituições previdenciárias 

como agentes formalizadores de categorias de apreensão da realidade citadina, que conferem 

capital simbólico a certos indivíduos, autorizados a falar em nome da instituição, a representar, 

portanto, o próprio Estado. 

Os técnicos chamados a desenvolver essa atividade se convertiam, nesse contexto, em agentes 

urbanos responsáveis por vistoriar – ir ver –, realizar pesquisas de mercado e determinar os 

valores dos imóveis, opinando sobre a concessão de crédito e seus limites. Eram, no caso de 

Natal, essencialmente engenheiros civis, ativos em diferentes ramos da prática profissional, nas 

esferas pública e privada, incluindo desde a administração municipal a empresas de construção, 

atuação em órgãos estaduais e federais, sobretudo dos setores de transportes209. 

Integrantes, em sua maioria, das elites políticas, intelectuais e econômicas locais, tais atores 

participavam da arena de disputas políticas da época. Cientes dos objetivos, princípios e modus 

operandi das instituições, eles detinham, ainda, conhecimento privilegiado das condições do meio 

local que faltava às estruturas centrais das CAP e IAP, e que era indispensável para julgar tanto as 

possibilidades de inversão patrimonial como o “alcance social” das ações. Para gerar e transmitir 

esses dados, os avaliadores tinham em vista não apenas a situação local – em termos de 

infraestrutura, mercado de construção etc. –, interpretado de acordo com seu próprio cabedal de 

                                                           
209 Aventa-se que parte dos engenheiros avaliadores fossem, também, proprietários de terras urbanas e rurais. Esse 
aspecto, não contemplado na presente dissertação, merece ser abordado em estudos subsequentes, a fim de se 
investigar uma possível correlação entre as avaliações imobiliárias e interesses fundiários particulares. 
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conhecimentos e as orientações gerais e parâmetros pré-fixados pela instituição, como o tipo de 

público a que se destinava o objeto avaliado. 

A produção desses documentos informava e respaldava, até certo ponto, a aplicação dos recursos 

disponíveis e, consequentemente, suas implicações na constituição material (e social) da cidade. 

Assim, ao atribuir “rótulos” e quantificar o “valor” das diferentes localizações, terrenos e 

edifícios, bem como recomendar, exigir ou aceitar solicitações de reformas, construção e compra 

de casas, no âmbito de uma política de inversão de recursos públicos em habitação, os 

engenheiros avaliadores contribuíram para a construção e consolidação das imagens 

simbolicamente diferenciadas das áreas da cidade, bem como para a concretização daquelas 

expectativas com os recursos financeiros disponibilizados pelas instituições de previdência.  

Pode-se dizer, portanto, que as avaliações procedidas pelas CAP e IAP tanto retrataram como 

deram certo suporte à materialização de mudanças na arquitetura e na cidade à época, em especial 

nas áreas em processo de consolidação e elitização, alvos da maior parte dos financiamentos na 

capital potiguar: Cidade Alta, Alecrim, Tirol e Petrópolis.  A diversidade de leituras nas avaliações 

sobre cada bairro, por vezes contraditórias e conflitantes – especialmente no que se referia ao 

Alecrim – indica, por um lado, a dimensão subjetiva do olhar dos engenheiros, a despeito da 

pretensa “cientificidade” e “objetividade”, bem como discursos subjacentes a interesses 

mercadológicos em pauta. Por outro lado, expõe a complexidade do espaço urbano como objeto 

de análise, em especial a partir do recorte “bairro”, e das categorias mesmas de apreensão 

estipuladas pelas instituições – como a classificação social (pobre, proletário, médio ou rico) e por 

temporalidade (antigo, modernizado e moderno). 

Vale salientar, ainda, a postura muitas vezes condescendente dos avaliadores frente às formas 

tradicionais de moradia popular, como as casas de taipa ou aquelas ditas “típicas de cortiço”, a 

qual parece apontar para a legitimação da precariedade como condição naturalizada no modo de 

vida de famílias “pobres” ou “proletárias”. Tornam-se aí explícitas as contradições intrínsecas ao 

processo modernizador, dado o reconhecimento de seus limites por parte dos engenheiros 

avaliadores, tema que merece uma discussão mais aprofundada.  

Ainda que seja necessário avançar no mapeamento das avaliações para apontar conclusões, 

coloca-se como hipótese que a maior “tolerância” respondia, entretanto, a uma lógica espacial. 

Ganhava maior legitimidade em se tratando de áreas específicas, delimitadas por certas 

“condições locais” que constituíam, para usar a expressão dos laudos, certa “harmonia com a 
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vizinhança”, numa alusão à intenção de se constituir (ou manter) as zonas de homogeneidade que 

reforçavam a separação física entre grupos sociais. 

A outra lógica que se supõe operar na definição desses limites do aceitável – do “sofrível” – se 

vincula à categoria profissional atendida e aparece, também, atrelada às distinções do modo de 

operação das Carteiras Prediais de cada Instituto, aos trâmites e protocolos seguidos para 

liberação dos financiamentos em cada autarquia. Os dados levantados sugerem, nesse sentido, 

que havia mais espaço a tendências permissivas no IAPI e no IPASE, enquanto posturas mais 

rigorosas pautavam a ação do IAPB e do IAPC. Nesse aspecto, tanto ou mais que a opinião dos 

avaliadores, influía a atuação dos pareceristas dos Escritórios Centrais. No entanto, apenas o 

registro e a análise mais sistemática dos pareceres contidos nos processos permitiria mapear os 

limites dessas diferenciações, verificar a importância do poder aquisitivo dos pleiteantes – 

individual ou coletivamente (enquanto categorias) – na conformação dessas práticas, bem como 

tendências de mudanças ao longo do período estudado. 

Para além da espacialização dos imóveis avaliados – e possível cruzamento com outros dados, 

como a autoria dos laudos, valores por unidade de área –, vislumbra-se ainda a possibilidade de 

aprofundamento da análise da forma e conteúdo desses documentos, a partir da abordagem das 

representações (CHARTIER, 2002) a fim de se discutir as matrizes de pensamento, convergentes 

ou concorrentes, que informaram tanto a elaboração dos distintos formulários-padrão de cada 

órgão, como os modos de preenchimento praticados pelos engenheiros, considerando-se ainda as 

trajetórias individuais desses atores. Sugere-se ainda uma maior reflexão acerca do papel dos 

avaliadores, enquanto agentes urbanos. Para tanto, propõe-se uma analogia ao que Michael 

Lipsky (1980, 2010) denomina “Street-Level Bureaucracy”. O autor se refere aos agentes públicos 

que estão na “linha de frente” da implementação de políticas, que, ao enfrentarem as condições e 

contradições da prática cotidiana, exercitam os limites de sua autonomia perante a estrutura de 

autoridade que caracteriza a organização burocrática, de maneira similar aos avaliadores de 

imóveis. Tais profissionais frequentemente tomam decisões in loco diante de e sobre pessoas, o 

que os situa no âmago da controvérsia entre o público, o coletivo e o impessoal versus o 

particular, o individual e o pessoal, assim como entre o teórico e o ideal, consubstanciado nas 

categorias de análise, e o concreto. 
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ANEXO 01 – FICHA DE PESQUISA INSS-RN 

STATUS:___________

FICHA LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS PREDIAIS DOS IAP’S (INSS-RN) 
 

PESQUISADOR(A):      DATA DA PESQUISA:    
 

1. DADOS GERAIS      IMAGEM:  Sim  Não 
No Processo: _________  Armário:_________  Descrição: __________________________  
Caixa∕Pasta: __________ Cadastro Cartório:___________ ____________________________________
        _____________________________________ 
Data Solicitação:__∕__ ∕_____  Data Liberação:__∕__∕____ DOCUMENTOS (anexos):     Sim Não 
Data Construção:__∕__∕_____  Data Conclusão:__∕__∕____ Descrição:_____________________________ 
 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
Instituto: __________________  Plano:_______________   Classe:______________ 
Descrição Especificada no Processo: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Data de Abertura do Processo: __∕__∕____  Valor do Financiamento: ___________ (________) 
Forma de Pagamento: _____________________ Prazo de Pagamento: __________________________ 

Início: __∕__∕_____  Término: __∕__∕____ 
Observações Adicionais: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. DADOS DO INTERESSADO  
Nome: ___________________________________________________ Data de Nascimento: __∕__∕____ 
Nacionalidade: _________________ Estado Civil: _____________ Filho(s):_____________ 
Endereço: ____________________________________________________________________________ 
Situação de Moradia Antes da Concessão: __________________________________________________ 
 

Empresa∕Empregador: __________________________________________________________________ 
Função∕Cargo: __________________________________   Salário: ___________ (_______________)  
Tempo de Serviço: ______________________ Número Matrícula∕Registro: ___________________ 
Tempo de Contribuição: __________________ Tempo de Segurado: _________________________ 
Observações Adicionais: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. SOBRE O IMÓVEL PLEITEADO 
Caracterização Pleito: __________________________________________________________________ 
Localização: __________________________________________________________________________ 
Nome do Proprietário (em caso de financiamento por compra e venda, e∕ou aluguel): 
_____________________________________________________________________________________ 
Caracterização Geral do Imóvel (se especificado): ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Observações Adicionais: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 
Data Solicitação Avaliação: ___∕___∕_____  Data Avaliação: ___∕___∕_______ 
Avaliador (Nome∕Cargo∕Função): _________________________________________________________ 
Valor Avaliado do Terreno: ___________________ da Edificação: ______________________________ 

Valor Total do Imóvel Avaliado: __________________ (________________________) 
Outras Observações: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
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5.1. BAIRRO 
Natureza: _____________________________  Estilo (se especificado): ________________________ 
Equipamentos e Serviços: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Distancias Especificadas: ________________________________________________________________ 
Outras Características: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5.2. LOGRADOURO 
Natureza: ________________________________ Estilo: ______________________________________ 
Acessos: _____________________________________________________________________________ 
Equipamentos e Serviços: _______________________________________________________________ 
Conforto: ____________________________________________________________________________ 
Restrições Legais: _____________________________________________________________________ 
Outras Características: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5.3. TERRENO 
Configuração: _______________________________ Topografia: ___________________________ 
Solo: ________________________ Vizinhança∕Entorno: ______________________________________ 
Servido de: ___________________________________________________________________________ 
Dimensões: ___________________________________________________________________________ 
Orientações: __________________________________________________________________________ 
Limites: _____________________________________________________________________________ 
Fechamento do Terreno: ________________________________________________________________ 
Área Ocupada: _________________________ Pavimentação: _______________________________ 
5.4. EDIFICAÇÃO 
Tipologia (Vila, Conjunto, Residência Isolada∕Uni ou Multifamiliar): _____________________________ 
Finalidade: _______________________ Idade: _________ Estado de Conservação: ____________ 
Características Conservação: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Número de Pavimentos: _________  Insolação: ________________________________________ 
Distribuição da Planta e dimensões: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Fundação: ____________________ Estrutura: ___________________ Fechamento: ________________ 
Revestimentos: ________________________________________________________________________ 
Cobertura: _____________________Esquadrias: _________________ Aparelhos: __________________ 
Outras Características: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. HISTÓRICO DO TERRENO  Cartório∕Processo: _________________________________ 
Especificação Processo: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Especificação Escritura: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. AVALIAÇÃO PÓS-OCUPACIONAL 
Construído ou não: ___________ Ano de Construção: _________ Uso: __________________________ 
Estado de Conservação do Imóvel: _______________ Proprietário: ______________________________ 
Caracterização Atual: ___________________________________________________________________ 
 

8. DÚVIDAS: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
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 ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (capa) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (contracapa) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 1) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 2) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 3) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 4) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 5) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 6) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 7) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 8) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 9) 
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ANEXO 02 – MODELO DE LAUDO DO IPASE (p. 10) 
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ANEXO 03 – ROTEIRO-BASE PARA ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 
Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo - HCUrb 

 

ROTEIRO BÁSICO ENTREVISTA – PROFISSIONAL ENGENHEIRO  
 

Projeto de Pesquisa 
Circulação de ideias: os IAPs e a introdução de inovações arquitetônicas e urbanísticas em 
Natal (1940-1960) 

Pesquisadores 
Frederico Augusto Luna Tavares (Doutorando PPGAU/UFRN) 
Luiza Maria Medeiros de Lima (Mestranda do PPGAU/UFRN)  
 

Origem e família 

1. Nome? 
2. Idade? 
3. Local de nascimento? 
4. Descreva sua família 
5. Profissão dos pais? 
6. Irmãos? 
7. Onde morou (com a família)? 
8. Como era essa casa? 
9. Conhecia os vizinhos? 
10. As casas eram semelhantes, do mesmo estilo? 
11. Onde estudou? 
12. Estado civil? 
13. Filhos? 
14. Onde mora? 
15. Profissão? 

 
 
Formação profissional 
 

16. Por que escolheu essa profissão? 
17. Quem o sr. mais admira ou admirava na profissão? 
18. Onde se formou? 
19. Qual ano? 
20. Tem alguma especialização? 

 
21. Por que escolheu essa Escola? 
22. Descreva o ambiente da Escola. 
23. Lembra dos colegas? 
24. Algum natalense? 
25. Quais professores foram mais marcantes? 
26. Havia alguma(s) referência(s) de leitura importante?   
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ANEXO 03 – ROTEIROS-BASE PARA ENTREVISTA 

1. Revistas? 
 

2. Fez estágio ou trabalhou enquanto estudava? 
3. Onde? 
4. Participou de eventos (conferências, congressos)? 
5. Realizou alguma viagem durante a graduação? 

 
6. Quais as principais inquietações do jovem engenheiro na época? 
7. O que significava ser engenheiro em sua opinião? 
8. O que se esperava desses engenheiros? 
9. Falava-se em arquitetura moderna ou ‘estilo funcional’? 

 
Trajetória profissional 
 

10. Como iniciou a atuação na área? 
11. Quais foram seus primeiros trabalhos? 
12. Fez projetos de casas? 

 
[Se responder sim, continuar, se não saltar para 50] 
 

13. Quando? 
14. Para quem? 
15. Onde? 
16. Era uma região nobre da cidade? 
17. Tinham alguma característica específica, inovadora? 
18. O que definiu o(s) projeto(s)? 
19. Diria que seguiam alguma linha “sugerida” pela universidade? 
20. De onde veio a ideia? 
21. Havia algum tipo de arquitetura ou obra que gostasse em especial naquela época? 
22. Sabe se alguma(s) dessa(s) casas ainda existe(m)? 
23. Tem algum registro do material escrito e/ou gráfico/visual desses trabalhos? 

 
24. Como era Natal naquela época? 
25. Lembra-se dos limites da cidade? 
26. Lembra-se de edificações marcantes, inovadoras? 
27. Alguma casa? 
28. Quem projetava e construía casas/edifícios de apartamentos na cidade, nesse 

tempo? 
29. Como era o mercado para o engenheiro? 
30. Que público contratava seus serviços? 

 
31. Atuou em instituições públicas? 
32. Quais? 
33. Em que períodos? 
34. Que funções ou cargos exerceu em cada uma? 
35. Quais eram suas atribuições? 
36. O que produziu? 

  
37. Lembra-se das Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPI, IAPC, IAPB, 

IPASE, IAPFESP, IAPTEC, CAPESP-RN)? 
38. Teve algum tipo de vínculo com esses órgãos? [avaliação, construção, projeto]  



217 

 

ANEXO 03 – ROTEIROS-BASE PARA ENTREVISTA 

[Se responder NÃO à 63, ler perguntas 64 a 66 e saltar para 79]  
[Se responder SIM à 63, saltar para 67] 
 

1. Conheceu pessoas que trabalharam lá? 
2. Lembra-se de algo relacionado à atuação desses órgãos na cidade?  
3. Alguma vila ou conjunto residencial? [Paulo Gentile, Conjuntos do IPASE I, II, 

Conjunto Nova Tirol, Vila Henrique Ebóli...] 
 
[Ler 67 a 78 somente se responder SIM à 63, senão saltar para 79]: 
 

4. Que tipo de vínculo teve? 
5. Quais atividades desempenhou ou quais serviços prestou? 
6. Como se deu a construção de conjuntos e vilas na época? 
[mostrar fotos/citar conjuntos do IPASE, Residencial Nova Tirol, Vila São Pedro, Vila 
Régis, Vila Janete, Vila Henrique Eboli] 
7. E os financiamentos individuais, como eram feitos?   
8. Considera algo dessa produção mais importante? 
9. Que outros profissionais trabalharam para os institutos e caixas à época? [mostrar 

lista] 
10. O sr. conhece obras dos IAPs em outros estados?  
11. Quais? 
12. Lembra se haviam recomendações técnicas da Administração central? 
13. Se sim, fale um pouco sobre isso. 
14. Os profissionais participavam de eventos (congressos ou encontros) promovidos 

por essas instituições? 
15.  Se sim, fale um pouco sobre isso. 

 
[Se responder NÃO à 63, continuar a partir daqui] 
 

16. Trabalhou em empresas privadas? 
17. Qual (is)? 
18. Quando?  
19. Que atividades o sr. desenvolveu nessas empresas? 
20. Fez parte da concepção ou execução de projetos/obras nesse contexto? 
21. Com que profissionais mais trabalhou ou manteve contato? 
22. Algum de outra cidade ou país? 
23. Participou de eventos (conferências, congressos) ou realizou viagens? 
24. Quando? 
25. Onde? 
26. Fale sobre a experiência. 

 
27. Considera que implementou na prática conhecimentos adquiridos na universidade? 
28. Quais realizações profissionais o sr. considera mais importantes? 
29. Por quê?  
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Notas sobre a Escola de Engenharia e a cidade de Recife, décadas de 1940 e 1950 

Criada em 1895, a Escola de Engenharia de Pernambuco foi a quarta instituição de ensino de 

engenharia no país. Incorporada à Universidade de Recife em 1946, e federalizada em 1949, a 

Escola seguia o regimento da “escola padrão”: a politécnica do Rio de Janeiro (MAIA, 1967). 

Polo de desenvolvimento técnico-científico da região, a EEP privilegiava o ensino das matérias 

fundamentais, visando constituir uma “larga e sólida” base para a atuação profissional210. 

Despontavam então como referências incontornáveis os professores Luiz Freire, Newton Maia e 

João Holmes Sobrinho (MONTENEGRO, SIQUEIRA, AGUIAR, 1995) – titulares de cadeiras 

de cálculo, geometria, física e mecânica racional, respectivamente. 

Em palestra alusiva ao Cinquentenário da Escola, em 1945, Freire se reportaria à questão – 

sempre polêmica e mote da famosa greve de estudantes de 1958 – do equilíbrio entre ciência pura 

e conhecimento prático no ensino. Reiterava então a centralidade da primeira na formação em 

engenharia, por constituir-se pressuposto ao desenvolvimento da técnica enquanto “ciência 

dirigida a aplicações utilitárias”, ao que atribuía os avanços no concreto armado e ferrovias no 

país, bem como o reconhecimento dos egressos de Recife em centros mais avançados (FREIRE, 

1945, p. 18). Ainda assim, destacou os esforços da Escola, à época, para melhorar o ensino 

aplicado, com investimento em laboratórios e oficinas, convênios com professores estrangeiros – 

notadamente estadunidenses, para cursos de eletrotécnica e hidráulica – e ampliação do acervo 

bibliográfico por meio do “sábio programa pan-americanista” do Institute of Inter American Affairs - 

Division of Health and Sanitation211. Esse discurso punha de manifesto questões que se impunham 

no processo de reformulação da formação do perfil do engenheiro à época, em função das 

premissas de expansão industrial em curso, e crescente exigência de especialização dos 

profissionais. 

                                                           
210 Segundo o professor Antônio Baltar, “(...) [as matérias básicas] a Escola ensinou sempre muito bem. Quanto às 
matérias de aplicação, a Escola era fraca (...). Era melhor preparar o pessoal com uma base muito boa, que servia 
para tudo (...)”. Tal posição também se justificava, em sua opinião, devido às condições pouco desenvolvidas da 
engenharia praticada no estado à época, se comparado aos centros de maior industrialização no sul do país e no 
exterior. (BALTAR apud MONTENEGRO, SIQUEIRA, AGUIAR, 1995, p. 50). 
211 As experiências de intercâmbio tiveram início no Recife em 1948, não com americanos, mas com a vinda do 
francês Pierre Lalangue, convidado a dar assessoria à obra da Hidroelétrica de Paulo Afonso (MONTENEGRO, 
SIQUEIRA, AGUIAR, 1995). Desde 1946, os alunos organizavam, no entanto, excursões pelo Nordeste – 
acompanhando particularmente as obras de “combate às secas” – ferrovias, estradas e barragens –, ao sul do país e 
mesmo no exterior, prática que seria paulatinamente substituída, nos anos 1950, pelos estágios individuais, realizados 
em órgãos e empresas, o que iria fomentar a busca por mudanças no ensino pelo corpo discente, sobretudo nos 
cursos especializados de engenharia mecânica, elétrica e industrial. 
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A despeito da elevada carga teórica do curso, os docentes tinham ampla inserção em diversos 

campos da prática profissional local, ocupando espaços no “aparelho” estatal nos âmbitos 

municipal, estadual e federal, nos setores industrial, portuário212, ferroviário, rodoviário, de 

construção civil e cálculo estrutural, saneamento, habitação – sobretudo a partir da Liga Social 

Contra o Mocambo e dos Institutos de Previdência – e de urbanismo213. Ao mesmo tempo, 

fundaram ou participaram ativamente de entidades representativas – como o Club de Engenharia, 

CREA, Sindicato de Engenheiros – e de pesquisa, em especial, o Instituto Tecnológico do 

Estado de Pernambuco – ITEP –, criado em 1942. Contribuíram para publicações periódicas 

especializadas, dentre as quais se destacava o Boletim Técnico da Secretaria de Viação e Obras 

Públicas de Pernambuco, veículo privilegiado de discussões urbanísticas da época (LEME, 1999). 

Em paralelo, muitos ensinavam no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco 

– EBAP –, igualmente integrada à universidade em 1946.  

Até fins da década de 1940 e início dos 1950, o curso de arquitetura sofria com a carência de 

arquitetos no quadro, o qual contava com maior parcela de profissionais de outras áreas – 

religiosos, bacharéis em direito, projetistas “práticos” e artistas de formação tradicional 

(MARQUES, 1983 apud PEREIRA, 2008, p. 46). Destacavam-se, pela maior proximidade a 

concepções inovadoras na arquitetura e urbanismo, os engenheiros Antônio Bezerra Baltar e 

Pelópidas Silveira – “intelectuais comprometidos com ideias modernas” (NASLAVSKY, 2004, p. 

47-8 apud PEREIRA, 2008, p. 45) e professores da EEP – o arquiteto francês Georges Munier e 

o engenheiro-arquiteto João Correia Lima214, além do engenheiro urbanista José Estelita (LEME, 

1999). A saída dos três últimos e a subsequente renovação do quadro de professores, em fins dos 

anos 1940, traria ao seio acadêmico arquitetos “de fora” mais alinhados às correntes ditas 

“modernistas” – como o racionalista italiano Mário Russo, em 1949, o carioca Acácio Gil Borsoi, 

em 1951, e o português Delfim Amorim, em 1953. 

Na Escola de Engenharia propriamente dita, pela maior vinculação às questões urbanísticas e de 

habitação na cidade à época, destaca-se a presença dos mesmos engenheiros, Baltar e Silveira. O 

primeiro, titular de “Estatística, Economia política e Finanças” e expoente no campo do 

                                                           
212Trabalharam no Porto do Recife João Holmes Sobrinho, Moraes Rego – que projetou sua expansão, em 1924 –, 
Pelópidas Silveira, Maurício Coutinho;  
213 Vários professores participaram, em momentos distintos, da Comissão do Plano da Cidade, na qual discutiram 
problemas e planos, bem como propuseram soluções à expansão e remodelação da cidade, inclusive reordenamento 
do sistema viário, melhoramentos do porto, saneamento e regulamentação das construções. 
214 Primo de Attílio Corrêa Lima, João Correia Lima participara, junto a Bezerra Baltar, entre outros, da pioneira 
experiência de Luís Nunes no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, nos início dos anos 1930, em Recife. 
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planejamento urbano e autor de um plano regional para Recife em 1951, esteve diretamente 

envolvido na produção de habitação social dos anos 1940 por meio do Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado de Pernambuco, IPSEP. Pelópidas assumiu a Prefeitura em três 

mandatos inovadores (1946; 1955-59; 1963-64), nos quais instituiu novas práticas de participação 

da sociedade civil – sobretudo na segunda metade da década de 1950 (PONTUAL, 2001), e 

esteve, entre 1941 e 1964, à frente das cadeiras “Construção civil” e “Arquitetura” na Escola de 

Engenharia. 

Além desses, poder-se-ia apontar, entre outros, Maurício Domingues Coutinho, nomeado em 

1941 chefe do Serviço de Engenharia local do IAPI, onde chegou a Engenheiro-chefe regional – 

com ingerência sobre as inversões em PE, RN, PB, PI e AL e atividade consultiva sobre CE e BA 

–, o qual mantinha vínculo direto com os presidentes Cantanhede e Alim Pedro (COUTINHO 

apud MONTENEGRO, SIQUEIRA, AGUIAR, 1995). Também se evidencia o professor Paulo 

Guedes Pereira, engenheiro sanitarista formado na “cartilha” de Saturnino de Brito, que integrara 

a Comissão de Saneamento do Recife (1910-1916) e a do Plano da Cidade, na prefeitura de 

Novais Filho215 (1937-1945), titular das cadeiras de Higiene após aposentadoria de Heitor Maia, 

entre 1942 e 1956. 

As disciplinas que mais diretamente abordavam os campos da arquitetura e do urbanismo216 – 

“Higiene geral, higiene industrial e dos edifícios”, “Saneamento e traçado das cidades”, 

“Construção civil” e “Arquitetura” – constituíam, no entanto, uma das três especializações 

facultadas no 5º ano aos formandos – “Pontes e grandes estruturas”, “Portos, rios e canais” ou 

“Arquitetura e saneamento” (MAIA, 1967). Embora não tenha sido possível precisar quais 

engenheiros credenciados pelos IAP e CAP em Natal teriam optado pela terceira especialização, a 

disponibilidade do conteúdo dessas disciplinas ao alunado colocava a questão do saneamento e 

do urbanismo como tema no meio acadêmico, que estava também imerso em condições 

particulares vivenciadas pela cidade de Recife, naquele momento. 

 
                                                           
215 Diante das críticas ao Plano de expansão e de remodelação do bairro Santo Antônio (1935) apresentado por 
Attílio Corrêa Lima, foi nomeada a Comissão do Plano da Cidade – com membros de comissões anteriores –, a qual 
elaborou nova proposta para o Bairro de Santo Antônio e convidou o urbanista João Florence Ulhôa Cintra para 
elaboração do Plano da Cidade, aprovado em 1943. 
216 Havia ainda as disciplinas de desenho à mão livre e desenho técnico, nas quais parece ter prevalecido concepções 
mais tradicionais de arquitetura, ao menos nos programas utilizados em 1947, os quais incluíam “cópia de pequenos 
ornatos retilíneos, curvilíneos, mixtilíneos; cópia de pequenos ornatos de uso na construção civil” e, no tópico 
“desenho arquitetônico”, os itens: tímpanos, platibandas, colunatas, pórticos, ordens clássicas” (RELATÓRIO..., 
1947). 
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Quadro 06. Disciplinas da Escola de Engenharia da Universidade do Recife (1947) 

1º Ano 
Complementos de geometria analítica e 
noções de monografia Newton da Silva Maia (catedrático) 
Cálculo infinitesimal 
Complementos de geometria descritiva. 
Elementos de geometria projetiva. 
Perspectiva. Aplicações técnicas. 

Nestor Moreira Reis (contratado) 

Geologia econômica e noções de metalurgia Ivan de Albuquerque Loureiro (contratado) 
Desenho à mão livre Manoel Silvino de Barros Falcão Filho (cat.) 

Física (2º período) Luiz de Barros Freire (catedrático) 
2º Ano 
Mecânica precedida de elementos de cálculo 
vetorial  

João Holmes Sobrinho (catedrático) 

Topografia Antônio Barreto Coutinho Neto (cat.) 
Física (2º período) Luiz de Barros Freire (catedrático) 
Desenho Técnico Ivan de Aquino Fonseca (contratado) 
3º Ano 
Mecânica aplicada. Bombas e motores 
hidráulicos 

Luiz Osório de Siqueira Neto (contratado) 

Resistência dos materiais. Grafo estática. Álvaro Celso Uchôa Cavalcanti (contratado) 
Química tecnológica e analítica Luis José Fernandes Ribeiro (catedrático) 
Astronomia de campo. Geodesia elementar João Holmes Sobrinho (catedrático) 
4º Ano 
Materiais de construção. Tecnologia e 
processos gerais de construção. 

Ubaldo Gomes de Matos (catedrático) 

Estradas de ferro e rodagem Eurico Monteiro de Matos (catedrático) 
Hidráulica teórica e aplicada Napoleão Juvêncio de Albuquerque (cont.) 
Estabilidade das construções Manoel Antônio de Moraes Rêgo (cat.) 
Elementos de eletrotécnica Paulo Guedes Pereira (catedrático) 
5º Ano 
Termodinâmica e motores térmicos Manoel Antônio de Moraes Rêgo (cat.) 
Organização das indústrias. Contabilidade 
pública e industrial. Direito administrativo. 
Legislação. 

Aurino José Duarte (contratado) 

Estatística. Economia política e Finanças. Antônio Bezerra Baltar (contratado) 
Pontes. Grandes estruturas metálicas e em 
concreto armado. João Caminha Franco (contratado) 

Portos de mar, rios e canais Ubaldo Gomes de Matos (catedrático) 
Higiene geral. Higiene industrial e dos 
edifícios (1º período) Paulo Guedes Pereira (catedrático) 
Saneamento e traçado das cidades (2º p.) 
Construção civil (1º período) 

Pelópidas Silveira (contratado) 
Arquitetura (2º período) 

Fonte: Relatório do Ano Letivo de 1947 (1948). Arquivo Geral da UFPE. 
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A cidade de Recife das décadas de 1940 e 1950 – quando o vivenciaram, em momentos distintos, 

os formandos que mais tarde atuariam em Natal – passava por intensas transformações na sua 

configuração, caracterizada, na visão dos urbanistas (PONTUAL, 2001), pela ruptura da forma 

tentacular e espraiamento da mancha urbana. Eram abertos novos loteamentos sobre áreas 

recém-aterradas, nas quais sumiam os alagadiços onde se proliferavam mocambos, duramente 

combatidos pela conservadora “Liga Social Contra o Mocambo”. Sob sua coordenação, 

diferentes órgãos promoviam a construção de vilas “operárias”, para diferentes categorias 

profissionais – inclusive os Institutos –, ao mesmo tempo em que outras áreas, mais periféricas, 

eram ocupadas pelos “mocambos”. As obras de remodelação do centro, iniciadas nos anos 1940, 

implicavam na demolição de prédios e ruas antigas para abertura de novas avenidas e construção 

de cenários “modernos”. A construção de pontes, obras de pavimentação, criação e melhoria de 

parques e praças, bem como a intensificação do processo de verticalização eram acompanhadas 

pela disseminação de novas tendências na arquitetura. 

Nos anos 1950, o cenário político passa a ter como foco mais demarcado a questão do 

subdesenvolvimento, e a necessidade de superação dos enunciados de “miséria” e “atraso 

regional”. A construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, seu impacto e potencialidades, 

mobilizou uma série de discussões em torno das estratégias de desenvolvimento do Nordeste – 

com ampla participação do corpo docente da EEP –, que ganhariam expressão e ímpeto com a 

criação da SUDENE, em 1959, propugnando o esforço de industrialização da região. Nesse 

contexto, germinaria uma mudança de perspectiva no pensar e agir sobre a cidade, com a 

emergência do planejamento em escala regional, tendo como centralidade o problema econômico 

– mais que o saneamento, embelezamento e circulação, patentes nos planos e reformas 

anteriores. Mais particularmente, a década marca, em Recife, a emergência do ideário Lebretiano 

– que a partir daí ganha espaço no país –, tendo como um de seus principais interlocutores e 

colaboradores o Professor Bezerra Baltar. 

 


