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RESUMO

O objetivo desta dissertação é apresentar e analisar o papel desempenhado pelo Abrigo
do Cristo Redentor no contexto da política assistencial do Governo Vargas,
especificamente nos anos de 1936 a 1945. Inaugurado na Zona Norte do Rio de Janeiro
em dezembro de 1936, inicialmente este Abrigo possuía como principal objetivo a
“reabilitação” de mendigos e menores através do trabalho, contando com oficinas
instaladas nas suas dependências para esse fim, além da concessão de cuidados
“espirituais” e de saúde. A criação desta entidade assistencial foi resultado da
mobilização de Rafael Levi Miranda (1895-1969) e da sua articulação com elites
políticas e ordens religiosas católicas. Ao longo dos seus primeiros anos, a instituição
expandiu as suas atividades assistenciais, ampliando consideravelmente o seu escopo de
atuação, através de departamentos espalhados em diferentes localidades da Capital
Federal: Instituto Profissional Getúlio Vargas, Escola de Pesca Darcy Vargas, Escola de
Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, Aprendizado Agrícola Sacra Família e
Instituto Natalina Janot. Desta forma, ao final do Estado Novo, o Abrigo do Cristo
Redentor constituía um verdadeiro complexo assistencial-educacional, sem similar no
país. O argumento central deste trabalho é que o protagonismo e a especificidade desta
instituição assistencial no contexto do Primeiro Governo Vargas devem ser
compreendidos pela clara e definitiva associação com as políticas varguistas de
educação, de assistência e de incorporação via trabalho, e mesmo de mobilização para a
Segunda Guerra. A análise empreendida sobre o funcionamento do Abrigo do Cristo
Redentor, sobre a dinâmica do Conselho Nacional de Serviço Social, órgão vinculado
ao Ministério de Educação e Saúde, na decisão sobre o financiamento público às
instituições filantrópicas assistenciais e sobre as estreitas relações do Abrigo com elites
médicas e com a Igreja Católica avalizam tal argumento.
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ABSTRACT

The objective of this Master’s thesis is to present and analyze the role played by the
shelter Abrigo do Cristo Redentor in the context of Vargas’ Government's welfare state
policy, specifically from the years 1936 to 1945. It was opened in the North Zone of Rio
de Janeiro in December 1936. Initially this shelter had as main objective the
"rehabilitation" of beggars and children through work, with workshops installed on their
premises for this purpose, in addition to the granting of "spiritual "and health care. The
creation of this entity care was the result of the mobilization of Levi Rafael Miranda
(1895-1969) and its relationship with political elites and Catholic religious orders.
During its early years, the institution expanded its assistance activities, considerably
expanding the scope of its operations, across departments scattered in different locations
in the Federal Capital: Instituto Profissional Getulio Vargas (Getulio Vargas
Professional Institute), Escola de Pesca Darcy Vargas (Darcy Vargas Fishing School),
Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas (President Vargas Farmers and
Cowboys School), Aprendizado Agrícola Sacra Família (Holy Family Agricultural
Learning) and Instituto Natalina Janot (Natalina Janot Institute). Thus, at the end of the
so called “Estado Novo”, the Abrigo do Cristo Redentor formed a real care-educational
complex, unique in the country. The central argument of this paper is that the role and
specificity of this caring institution in the context of the First Vargas Government
should be understood by its clear and definite association with Vargas’ policies for
education, assistance and incorporation via work, and even mobilization for World War
II. The analysis conducted on the operation of Abrigo do Cristo Redentor, on the
dynamics of the Conselho Nacional de Serviço Social (Social Service National
Council), an agency under the Ministry of Education and Health, on the decision on
public funding to philanthropic institutions and about the shelter’s close relationship
with the medical elites and the Catholic Church endorse such an argument.
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Introdução

Do Asilo de hoje ao Abrigo do passado: o início de uma pesquisa historiográfica
Quando se transita hoje em frente à fachada do Abrigo Cristo Redentor, localizado na
Avenida dos Democráticos, bairro de Bonsucesso, subúrbio da cidade do Rio de
Janeiro, é difícil imaginar que por trás daqueles portões existe uma ampla área destinada
à assistência social de aproximadamente 300 idosos com perfil de abandono.
Geralmente chegam ali encaminhados pelo Ministério Público (MP), por terem sido
vítimas de maus-tratos ou por figurarem entre a população de rua; são distribuídos em
pavilhões de acordo com o seu grau de dependência, que varia de um (abrigados mais
independentes, que podem até ir à rua) a três (internos mais debilitados, que precisam de
ajuda para as atividades diárias) (Sequeira, 15 jun. 2011). Nesse espaço é concedido aos
idosos acesso a alguns direitos básicos, como moradia, alimentação e saúde. Atualmente
é o único abrigo público do estado do Rio de Janeiro; é vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e administrado pela Secretaria de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos (SEASDH), sendo “considerado, dentro de suas
características, o maior abrigo para idosos do país” (Veras, 1997, p.89).
Se atualmente muitos não possuem sequer conhecimento da sua existência física,
material, que dirá das suas origens e história. Talvez algumas pessoas saibam ou já
tenham ouvido dizer que o Abrigo foi idealizado por um homem chamado Levi
Miranda, funcionário do Banco do Brasil que, em meados da década de 30, empenhouse para a construção e o desenvolvimento da entidade. Outras possuem conhecimento de
que a instituição, nos seus primórdios, destinava-se ao recolhimento de mendigos e
menores abandonados. No entanto, após 76 anos do seu estabelecimento, muitas
questões carecem de resposta, e outras, de melhor investigação. Qual era o contexto
político social que possibilitou o surgimento dessa obra assistencial na cidade do Rio de
Janeiro? Quais foram as alianças firmadas por Levi Miranda para a viabilização do seu
projeto? Quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento e progressiva
expansão da instituição? O que possibilitou a sua existência por tantos anos? Foram
essas indagações que me motivaram para o desenvolvimento da pesquisa que deu
origem a esta dissertação.
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A presente investigação concentrou-se nos primeiros anos de existência do Abrigo do
Cristo Redentor, de 1936 a 1945 – período correspondente à gestão de Gustavo
Capanema à frente do Ministério da Educação e Saúde (MES) – quando a instituição
surgiu e expandiu-se de forma significativa na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo
deste trabalho foi compreender a estrutura de funcionamento da entidade naquele
período e a sua especificidade frente às demais instituições privadas voltadas à
assistência social. Teve-se por preocupação também analisar a política de subvenção
desenvolvida pelo Estado Varguista a tais entidades – especificamente através do
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), e o amplo apoio financeiro concedido ao
Abrigo.
A ideia de fazer do Abrigo objeto da minha pesquisa surgiu quando eu cursava a pósgraduação em geriatria e gerontologia na Universidade Aberta da Terceira Idade
(UNATI/UERJ). Naquele momento, estava interessada em contribuir para o debate
sobre a assistência asilar aos idosos, tão ausente dos meios de comunicação e discussões
políticas que na atualidade costumam incentivar o envelhecimento saudável. A
realização de uma pesquisa introdutória revelou a escassez de produções de viés
historiográfico sobre o tema, especificamente sobre a institucionalização de idosos na
cidade do Rio de Janeiro. Figura entre as exceções a obra “A infância no Asilo”, de
Daniel Groisman, que aborda a questão tendo como foco a trajetória do Asilo São Luiz
para a Velhice Desamparada (1890-1925). Entretanto, foi a partir da leitura do artigo “O
Asilo na Cidade do Rio de Janeiro”, escrito por Piloto e et al. (1998), sobre as
instituições asilares nos dias de hoje, que obtive a informação de que o Abrigo Cristo
Redentor é o único asilo de natureza pública desta cidade. Essa peculiaridade despertou
o meu interesse por sua longa história.
As leituras realizadas na pós-graduação da UNATI/UERJ resultaram na elaboração de
um trabalho de revisão bibliográfica sobre a questão asilar e o atendimento dos idosos
no Rio de Janeiro – base para a montagem do projeto de investigação sobre as origens
do Abrigo do Cristo Redentor. A primeira versão foi lida e avaliada por Daniel
Groisman (professor da Escola Politécnica Joaquim Venâncio – EPSJV/Fiocruz), que
apontou a sua relevância, mas advertiu-me da “pedreira” de realizar pesquisa sobre tema
pouco estudado, assim como da dificuldade de garimpar fontes documentais primárias
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em curto espaço de tempo. A advertência de Groisman ecoou nos meus ouvidos
diversas vezes ao longo desta pesquisa, desenvolvida no programa de pós-graduação em
História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz. As dificuldades
de aquisição e acesso às fontes primárias sobre o Abrigo não foram pequenas. Nestes
últimos dois anos foi necessário quebrar verdadeiras “pedreiras” para a obtenção de
alguns vestígios sobre o passado da instituição.

Garimpando vestígios sobre o passado do Abrigo
Desde a descoberta de que a obra de Jaime Pondé (1977), “Levy Miranda: o apóstolo da
assistência social do Brasil”, era a única a tratar da história do Abrigo do Cristo
Redentor, as fontes primárias mostraram-se imprescindíveis para esta pesquisa1. Iniciei
a busca por material sobre o passado do Abrigo na sua primeira unidade, localizada na
Avenida dos Democráticos. Acreditava que ali pudesse existir algum acervo documental
onde estivessem armazenados manuscritos, relatórios, fotografias ou quaisquer
informações relevantes sobre os primeiros anos de existência da instituição. Triste
ilusão! Em tempo muito breve constatei que o Abrigo não possuía acervo histórico
acessível ao público. A sala, reconhecida como “acervo”, guarda apenas fichas dos exalunos das escolas da instituição. Apesar da boa acolhida que recebi por parte da
diretora do Abrigo, Ana Silva Vasconcelos, ali encontrei poucos documentos: relatórios
de 1970 a 1973, fotografias da década de 70, a revista comemorativa dos 25 anos da
Fundação Abrigo Cristo Redentor (FACR) e um folder confeccionado por ocasião do
primeiro ano do falecimento de Levi Miranda, com cronologia no verso (13 de
novembro de 1970). Embora não tenha conseguido ali nenhum achado relevante para a
minha pesquisa, obtive a preciosa informação de que algo poderia ser encontrado no
acervo do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em Brasília.

1

Somente este ano (2012) tive conhecimento e acesso à dissertação de Vladimir Zamorano
Alves, que tem por objetivo analisar a experiência escolar da Antiga Escola de Marambaia, um
dos departamentos do Abrigo, e compreender os motivos que levaram à execução daquele
projeto em 1939 e à sua extinção em 1970. ALVES, Vladimir Zamorano. Antiga Escola da
Marambaia: História e memória de uma experiência do ensino industrial da pesca (19391971). Dissertação (mestrado) - Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
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No Arquivo Central do Ministério do Desenvolvimento Social, em meio a caixas
abandonadas, foram encontrados e fotografados relatórios do Abrigo dos anos de 1937 a
1945, que constituem as principais fontes primárias desta pesquisa. Nesses relatórios,
redigidos por Dr. Hélion Póvoa, segundo presidente da entidade, e por Levi Miranda2,
são descritos os principais acontecimentos do ano em questão, os objetivos da Diretoria
para o período subsequente, o balanço financeiro anual e a filosofia da instituição. Ali
constam também tabelas de entrada e saída dos abrigados, a relação de oficinas
existentes nos diversos setores da instituição, informações sobre a implantação e o
funcionamento dos departamentos médicos, assim como relato de acontecimentos e
expectativas dos dirigentes em relação àquela obra assistencial. Embora os relatórios
oficiais representem apenas uma visão parcial dessa história, confrontados com outras
fontes, constituíram peça-chave para a compreensão da estrutura e do modo de
funcionamento daquele complexo assistencial.
No arquivo pessoal do Ministro Gustavo Capanema, sob guarda do Centro de Pesquisa
e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV), encontrei
fotografias – a maioria da inauguração do Abrigo de São Gonçalo; relatórios oficiais de
1937 e 1951; o estatuto de 1944 e uma imagem da área externa do Abrigo, capturada
por 10 segundos no filme “Uma vida a serviço do Brasil” (1950), usado na campanha de
Getúlio Vargas à presidência da República. Obtive ali material significativo sobre a
política de subvenção às instituições privadas de assistência social no período
Capanema: ofícios direcionados àquele Ministro ou encaminhados por ele ao Presidente
da República e a outras autoridades governamentais vinculadas ao Ministério da
Educação e Saúde (MES); cópias de anteprojetos e decretos-lei relacionados à questão
assistencial; cópias de algumas atas de sessões do Conselho Nacional de Serviço Social
(CNSS), entre outros.
Dos documentos localizados no Arquivo Capanema, o “Formulário do Conselho
Nacional de Serviço Social” (1939) foi um dos que mais contribuíram para elucidar
algumas perguntas. Esse formulário, que era uma espécie de manual que servia de guia
às instituições assistenciais para requisição de subvenção do Conselho Nacional de
Serviço Social (CNSS), possibilitou a verificação do critério adotado pelo governo para

2

Levi Miranda redigiu os relatórios oficiais do Abrigo de 1943, 1944 e 1945.
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a seleção das instituições filantrópicas que seriam apoiadas em determinado exercício.
Além disso, o seu último parágrafo trazia o vestígio de mais uma fonte de informação,
relatando: “O Diário Oficial desta Capital publica as atas dos trabalhos do Conselho
Nacional de Serviço Social e bem assim os despachos dos relatores dos processos
sujeitos à sua deliberação” (Conselho..., AGC, 1939).
A partir dessa pista, iniciei a busca e a leitura de todas as atas de reunião do CNSS de
1936 a 1945, publicadas no Diário Oficial da União (DOU)3. Através desses
documentos foi possível verificar a forma de trabalho do Conselho, a divisão dos
processos entre os seus membros, os pareceres emitidos em relação aos pedidos de
subvenção encaminhados àquele órgão, o tipo de “notificação” direcionada a cada
entidade para cumprimento de exigências, além de alguns assuntos da área assistencial,
tratados de forma extraordinária em determinadas sessões. Além disso, através do DOU,
foi possível obter informações sobre o Abrigo Cristo Redentor, como a escritura de
doação do Morro do Frota e da Chácara Gassier, localizados em Bonsucesso, terrenos
onde foram construídas as primeiras unidades do Abrigo, e o termo de contrato
celebrado entre o Ministério da Justiça e Negócios Interiores (MJNI) e esta instituição
para internação e educação de menores. Achados que, em um primeiro momento,
pareciam peças soltas de um grande quebra-cabeça e, cuja percepção de alguma
imagem, de algo que fizesse sentido, só foi possível com o avanço da pesquisa e de
algumas reflexões sobre o objeto.
No Arquivo Nacional (AN), especificamente nos fundos do Gabinete Civil da
Presidência da República e Ministério da Justiça e Negócios Interiores foram
localizados alguns documentos, como uma carta de Levi Miranda ao Presidente da
República; um modelo de circular informando sobre a disponibilidade de vagas na
Escola de Pesca e condições de admissão dos menores; processos relativos ao contrato
estabelecido entre o Abrigo e esse Ministério, para internação e educação de menores,
além do processo de transferência da direção da Escola João Luiz Alves ao Abrigo, com
cópia do decreto-lei que abria crédito especial àquela entidade a fim de atender às
despesas ocasionadas por aquela transferência. Somam-se a essas fontes documentais
3

Um total de 761 atas do CNSS foram localizadas por meio do Diário Oficial da União,
respectivamente, 56 em 1938, 98 em 1939, 125 em 1940, 82 em 1941, 112 em 1942, 110 em
1943, 94 em 1944 e 84 em 1945.
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algumas fotografias adquiridas no Fundo do Correio da Manhã (AN, PH/FOT 26 e
6805).
O ofício através do qual o Ministério da Fazenda comunicou a Levi Miranda a
concessão do Morro do Frota para a construção do Abrigo (1935) e as cartas enviadas
por Levi solicitando autorização para a realização das primeiras obras naquele terreno
foram conseguidos no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ). Através do
antigo endereço da entidade, foi possível ter acesso ao processo de “construção” aberto
pela Prefeitura do Distrito Federal, onde se encontram anexas todas as plantas das
primeiras edificações que ali se pretendia erguer.
Paralelamente ao levantamento de fontes impressas, busquei localizar a família de Levi
Miranda, na esperança de ter acesso ao seu acervo pessoal. Após um ano de várias
tentativas, consegui encontrar e estabelecer contato com uma das suas netas, Regina
Miranda, por uma das redes sociais na internet. Em maio de 2011, Regina conseguiu
agendar entrevista com o seu pai, Antônio Izidro de Miranda, filho único de Levi.
Embora não tenha obtido documentos do Abrigo através da família, que me informou
que os deixara na instituição por considerá-los algo de interesse público, as entrevistas
realizadas com o Sr. Antônio, com a sua esposa Diná e com a sua filha Regina foram de
grande importância para a compreensão da trajetória desse personagem e da instituição
que coordenou por tantos anos.
Em 2010, no encontro promovido pela Sociedade Brasileira de História da Ciência
(SBHC), apresentei trabalho sobre o Abrigo, iniciativa que rendeu bons frutos. Após a
divulgação da minha pesquisa, em junho de 2011, fui contatada por Karina Israel, neta
de Isaura Bender Rodrigues Pinheiro, ex-diretora do Instituto Natalina Janot, uma das
unidades do Abrigo. Disposta a conceder entrevista, Isaura Pinheiro forneceu
informações detalhadas sobre o cotidiano da unidade sob a sua direção e sobre a qual
não havia sido encontrado nenhum documento específico, exceto alguns trechos nos
relatórios oficiais e em um trabalho publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
(Cardoso, 1943, p.361-368).
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A mudança de enfoque da pesquisa: do Abrigo único ao múltiplo
Logo nos primeiros meses da pesquisa, as fontes documentais me colocaram diante de
uma escolha crucial: manter a proposta de analisar os primeiros anos de existência do
Abrigo do Cristo Redentor ou transferir o enfoque para as circunstâncias que
determinaram a mudança do perfil dos abrigados (de mendigos e menores abandonados
para idosos, exclusivamente)? Tal decisão era determinada pela descoberta de que a
instituição possuía escolas vinculadas à sua estrutura funcional ainda nos anos 19704;
sendo assim, optar pelo enfoque na questão do idoso significava mudar o recorte
temporal do projeto.
A questão asilar do idoso, que havia impulsionado o desenvolvimento desta pesquisa –
mais especificamente a assistência pública oferecida pelo Abrigo na cidade do Rio de
Janeiro – precisou ser abandonada. Tal decisão não se fez ausente de conflitos, pois a
mudança de itinerário exigiu adaptações, aproximação com novos temas, leituras e
questões. E, naquele momento, foi necessário lembrar de Marc Bloch (2001) e da sua
advertência a respeito da investigação história: “Naturalmente, é necessário que essa
escolha ponderada de perguntas seja extremamente flexível, suscetível de agregar, no
caminho, uma multiplicidade de novos tópicos, e aberta a todas as surpresas” (Bloch,
2001, p.79).
No entanto, aquele foi apenas o primeiro embate travado no percurso desta pesquisa. A
ele, seguiu-se outro ainda maior: as fontes documentais encontradas sobre o Abrigo
revelaram que a instituição não era uma unidade, mas um complexo assistencial. O
“Abrigo do Cristo Redentor” era composto pelo próprio Abrigo, pelo Instituto
Profissional Getúlio Vargas, Aprendizado Agrícola de Sacra Família, Escola de Pesca
Darcy Vargas, Escola Agropecuária Presidente Vargas e Instituto Natalina Janot. Como
cada um desses departamentos era destinado a um público-alvo específico e estava
situado em um ponto diferente da cidade do Rio de Janeiro (Bonsucesso, Vassouras,
Santa Cruz, Ilha de Marambaia, Jacarezinho), foi necessário conduzir a investigação
sempre pensando na multiplicidade. Por exemplo, uma busca em determinado acervo de
pesquisa ou Diário Oficial da União significava jogar com todas estas possibilidades:
4

Relatórios oficiais da Fundação Abrigo do Cristo Redentor (FACR) dos anos de 1970 a 1973,
fotografados na sala da Diretoria da instituição.
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ora arriscar o nome “Abrigo do Cristo Redentor”, ora o termo “Escola de Pesca Darcy
Vargas”, ora “Instituto Natalina Janot”. Dessa forma, as possibilidades de pesquisa e de
descobertas também eram múltiplas.
Sendo assim, analisar a quantidade e a variedade de dados obtidos no decorrer desta
investigação foi um dos grandes desafios do trabalho. Apresentar ao leitor, de forma
inteligível e interessante, o emaranhado de informações coletadas a respeito dessa
instituição assistencial, mostrando-lhe a sua relevância, não foi tarefa das mais fáceis.
Tentei contar esta história sem perder de vista a dimensão narrativa, “levando em conta
as peripécias dos homens e toda a contingência da vida, a fim de concatenar as séries de
acontecimentos no tempo”, conforme nos aconselhou Evaldo Cabral de Mello (Mello,
Evaldo, 20 set. 2003). Sei, no entanto, que em diversos momentos tal intenção foi
sobrepujada por uma dimensão descritiva. Robert Darnton afirma: “Sei que os fatos não
falam por si só”. Concordo com ele. Mas também, de alguma forma, sei que “sem uma
certa consideração pela precisão, a história perde suas amarras (...). Não podemos
ignorar os fatos nem nos poupar ao trabalho de desenterrá-los, só porque ouvimos falar
que tudo é ‘discurso’” (Darnton, 1990, p. 68, 69). Talvez a minha preocupação com os
fatos tenha sido excessiva, mas tentei concatená-los a uma análise que pudesse conduzir
à reflexão.

Os temas de cada capítulo
O primeiro capítulo foi reservado à análise da política social implementada no período
do Primeiro Governo Vargas (1930-1945), mais especificamente àquela desenvolvida
através do Ministério da Educação e Saúde (MES), buscando verificar como se efetivou
o auxílio governamental às instituições filantrópicas voltadas à assistência social
naquele momento. Da criação da Caixa de Subvenção ao Conselho Nacional de Serviço
Social (CNSS), observa-se a constituição de um verdadeiro aparato burocrático na
estrutura do governo que visava à organização e à centralização da assistência social em
todo o país.
O segundo capítulo é dedicado à apresentação da trajetória e do desenvolvimento do
Abrigo do Cristo Redentor, sendo concedido destaque ao papel desempenhado pelo seu
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idealizador e provedor perpétuo, Rafael Levi Miranda. Foi empreendida também análise
sobre a estrutura de funcionamento de cada um dos seus departamentos, que
compunham, em conjunto, um verdadeiro complexo assistencial no período Varguista.
O capítulo terceiro e último foi destinado a apresentar a dinâmica de atuação do
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) no período de 1938 a 1945, assim como
as razões que fizeram o Abrigo do Cristo Redentor lograr uma posição de destaque
frente às demais instituições filantrópicas subvencionadas pelo MES.
Por fim, destaca-se que este trabalho buscou ser uma contribuição à história da
assistência social no Brasil, trazendo à tona um importante capítulo sobre uma
instituição filantrópica que desempenhou papel de destaque no contexto político-social
do Governo Vargas. Pretendi também, mesmo de maneira secundária, analisar a
trajetória do personagem Levi Miranda, fundador e provedor perpétuo da entidade.
No entanto, as informações e questões aqui veiculadas não possuem a pretensão de
gerar consenso, mas apenas de contribuir para futuras pesquisas e debates sobre um
tema tão enriquecedor. Afinal, de acordo com Marc Bloch, “O passado é, por definição,
um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em
processo, que incessantemente se transforma e se aperfeiçoa” (Bloch, 2001, p.75).
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Capítulo 1 – A política do Governo Vargas de subvenção às instituições
filantrópicas voltadas à assistência social (1936-1945)

Considerar o contexto político-social no qual emergiu o Abrigo do Cristo Redentor
(ACR) é fundamental para a compreensão do significativo e crescente apoio que lhe foi
concedido pelo Estado Varguista. Sendo assim, a proposta deste capítulo é analisar a
política social implementada no período do Primeiro Governo Vargas (1930-1945),
mais especificamente aquela desenvolvida através do Ministério da Educação e Saúde
(MES) no campo da assistência social, buscando verificar como se efetivara o auxílio
governamental às instituições filantrópicas voltadas a esse serviço naquele momento.
Da criação da Caixa de Subvenção ao Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), é
observada a constituição de um aparato burocrático na estrutura do governo que visava
à organização, coordenação e centralização da assistência social em todo o país. Com o
CNSS, órgão vinculado ao MES, criado em julho de 1938, critérios ainda mais
específicos foram estabelecidos para a habilitação das entidades assistenciais à
subvenção federal, assim como para a avaliação dos seus pedidos pelos membros desse
Conselho. De todas as entidades contempladas pelo CNSS, o Abrigo, em poucos anos,
figuraria entre as que recebiam os valores mais expressivos concedidos pelo MES.

1.1 A questão social no topo da agenda política varguista
Desde os tempos coloniais, a assistência social no Brasil se concentrava nas ações de
entidades filantrópicas leigas e religiosas, principalmente da Irmandade da
Misericórdia5, que buscavam oferecer auxílio material e espiritual aos pobres, órfãos,
enfermos, alienados e deliquentes. O Estado possuía participação limitada nessa área,
concedendo apenas algum tipo de subvenção a essas instituições de caráter privado ou
intervindo em situações de calamidade pública, como em épocas de epidemia. No final
5

“A Irmandade de Nossa Senhora, Madre de Deus. Virgem Maria da Misericórdia, ou
simplesmente Misericórdia, foi criada em Portugal no final do século XV sob auspício da rainha
d. Leonor, o que lhe garantiu prestígio e proteção régia, diferenciando-a das outras confrarias
criadas na mesma época” (verbete do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
apud Sanglard, 2008, p.64).
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do século XIX e início do século XX, o advento da industrialização impôs novas formas
de produção, que submeteram o operariado a condições sub-humanas de vida e trabalho.
Tal situação conduziu os trabalhadores a se organizarem em sindicatos através dos quais
pudessem reivindicar direitos, como melhores salários, redução da jornada de trabalho,
seguro para acidentes, férias e aposentadoria (D’Araujo, 2003, p.221).
Maria Celina D’Araujo (2003) mostra que no final do século XIX a atividade sindical
começou no Brasil, com várias tendências políticas, entre elas a socialista e a anarquista,
dando ensejo à ocorrência de greves importantes no país (p.221). Essa conjuntura
provavelmente precipitou o surgimento das primeiras leis sociais e sindicais na virada
do século XIX para o XX (p.221). Segundo D’Araujo, a criação da Comissão de
Legislação Social na Câmara dos Deputados – “com finalidade de examinar o que
deveria ser feito em termos de legislação trabalhista para o país” (1917); a Lei Eloy
Chaves (1926), que criava a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, a sua
extensão a outras categorias profissionais nos anos subsequentes; e a Criação do
Conselho do Trabalho (1923) são apenas alguns exemplos que evidenciam que já na
Primeira República (1889-1930) os poderes públicos “iam se tornando sensíveis à
questão social” (p.222).
Naquele contexto discussões entre intelectuais, médicos, políticos e industriais
versavam sobre a necessidade do Estado brasileiro de assumir uma responsabilidade
maior em relação às questões sociais. Conforme afirma Cláudia Viscardi (2011):
A partir do momento em que se entendeu que as causas da pobreza
eram resultantes do contexto econômico e social e que a caridade
privada era insuficiente para resolvê-las, estabeleceu-se um consenso
em torno da obrigação do Estado como provedor da assistência
efetiva, consenso fundamental para o estabelecimento do Welfare
britânico no século XX (Viscardi, 2011, p.187).

Viscardi (2001) indica que na primeira metade do século XX existiu um consenso entre
intelectuais e filantropos brasileiros, denominados reformadores, em dois aspectos: a
assistência pública e a privada deveriam coexistir, e a ação do Estado deveria ser mais
efetiva. Diagnosticaram que a assistência aos pobres no Brasil era “desorganizada,
insuficiente e distorcida” e sugeriram como solução a sua “organização metódica”
(p.195). Mas, segundo ela, a proposta de maior participação do Estado na resolução dos

25

problemas sociais era limitada pela prevalência do ideário liberal, que via em tal
intervenção um risco à República, e pela incapacidade do Estado brasileiro de se fazer
presente em todas as regiões do país (Viscardi, 2011, p.194, 195).
Gisele Sanglard (2008b) também observa essa mudança de perspectiva com relação ao
papel do Estado na questão da assistência a partir da leitura das atas do Congresso
Nacional de Práticos (1922), ocorrido na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, que teve
uma das sessões dedicadas ao tema da “Assistência Pública”. Nesse Congresso, os
médicos defendiam um Estado não tão liberal e mais intervencionista, ponderando que
tal intervenção fosse “mediada e discutida”, pois a ação dos filantropos ainda era
amplamente aceita e louvada (Sanglard, 2008b, p.8). Em outra análise, Sanglard adverte
que, embora na década de 20 tenham ocorrido avanços na organização da assistência
pública na capital federal, e os discursos chamassem o governo à responsabilidade na
direção dessa assistência, o recurso à filantropia se mostrou a solução viável e ideal para
a expansão dos socorros, no caso em questão, socorros médicos (Sanglard, 2008a, p.76).
A ascensão de Vargas ao poder criaria condições para a consecução dessa ideia de
maior intervenção do Estado quanto à questão social, defendida pelos reformadores
desde o início do século XX. Tal fato pode ser compreendido quando se considera que
no Brasil do pós-30 a busca de legitimação da autoridade ocorreu de forma e por razões
completamente distintas daquelas que haviam fundado a legitimidade dos regimes
anteriores (Gomes, 2005, p.197). Conforme afirma Ângela de Castro Gomes (2005), a
partir daquele momento, “legítimo seria o regime que promovesse a superação do
estado de necessidade em que vivia o povo brasileiro, enfrentando a realidade política e
econômica da pobreza das massas” (Gomes, 2005, p.197). De acordo com o discurso
político “trabalhista” veiculado pelo Governo Vargas, o reconhecimento e o
enfrentamento da questão social era a marca distintiva dos acontecimentos políticos
decorrentes da Revolução de 1930. Sobre esse aspecto, Gomes argumenta:
O reconhecimento da questão social no pós-30 tivera caráter
revolucionário justamente, porque, sem se desconhecer sua profunda
dimensão econômica, ela fora tratada como questão “política”, ou
seja, como um problema que exigia e que só se resolveria pela
intervenção do Estado. A possibilidade de uma “feliz solução” para as
dificuldades que afligiam os trabalhadores do Brasil advinha da
adoção de uma legislação social sancionada pelo poder público. Se a
legislação social não era um meio de acabar com a pobreza, era um
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expediente necessário que, associado a outras medidas, poderia dar ao
trabalhador uma situação mais humana e cristã, conforme aconselhava
a doutrina da Igreja desde a Rerum Novarum (p.197, 198).

Tal ideologia, produzida e propagandeada pelo governo pós-revolucionário dos anos 30,
apresentava o Estado como o único agente capaz de enfrentar a questão social e garantir
uma solução pacífica para os conflitos então existentes, subestimando a democracia
política como recurso eficaz para a garantia dos direitos trabalhistas. Propunha-se a
instituição de uma “democracia social” que tinha por fundamento uma sociedade
composta por indivíduos desiguais por natureza, na qual cabia ao Estado “promover
artificialmente condições de maior igualdade social” – “igualdade entendida como a
igualdade de oportunidades na luta pela vida” (Gomes, 1982, p.131, 133). A intervenção
do poder público visava garantir a “realização do bem comum”, a “proteção do povo” e
a promoção do trabalho, considerado o único instrumento capaz de assegurar melhores
condições de vida a cada indivíduo e impulsionar o progresso da nação (Gomes, 2005,
p.164). Nesse sentido, uma política de valorização do trabalho foi empreendida, visando
à desassociação da imagem de castigo ou apenas um meio de “ganhar a vida”, a fim de
alçá-lo à condição de atividade central na vida do homem e na sua relação com o Estado
(Gomes, 2005, p.201).
Dessa forma, o projeto político varguista voltar-se-ia ao homem trabalhador,
considerado digno de receber atenção e proteção do Estado6, já que contribuía com o
seu esforço individual para o bem-estar da coletividade. Tornou-se o alvo principal das
políticas sociais desenvolvidas pelo governo varguista, que buscava organizar o mundo
do trabalho silenciando os conflitos que impediam o estabelecimento de uma nação
próspera e harmoniosa. Gomes (1982) revela que as criações do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio (MTIC) e do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP),
ainda em 1930, denotam tal preocupação com a organização do trabalho. Segundo ela,

A existência de uma legislação social na Primeira República é indicativa da preocupação que o
governo já possuía com o tema. No entanto, Gomes (2005) destaca que foi apenas no pós-30,
“quando o poder decisório deslocou-se do Legislativo para o Executivo e o patronato foi
fortemente pressionado pelas novas lideranças empresariais, que um surto de regulamentação
teve efetividade” (p.179 - grifo meu). Nesse sentido, D’Araujo (2003) acrescenta que o
empresariado brasileiro reagiu como pôde a essas medidas, relutando em cumpri-las, mas que,
ao fim, todos tiveram que se submeter às decisões do governo. Por isso, a autora defende que “o
governo Vargas foi mais competente do que os anteriores no sentido de fazer cumprir as leis
sociais” (p.234 - grifo meu).
6
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as medidas administrativas e legislativas levadas a efeito por esses dois ministérios
mostram a cooperação empreendida para superação dos problemas dos trabalhadores
brasileiros (Gomes, 1982, p.156).
Com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), o Estado
efetivaria a sua intervenção direta nas questões vinculadas ao mundo do trabalho,
estabelecendo o fim da autonomia do movimento sindical e o início da sua vinculação
sistemática ao governo através desse ministério (D’Araujo, 2003, p. 223). Tal medida
justificava-se a partir do argumento de que as diretrizes para a nação estavam sendo
traçadas pelo governo, e cabia a todos colaborar nesse sentido, não havendo espaço para
divergências ideológicas (p.219). Através da implantação de um projeto corporativista,
o Estado objetivava regular e controlar as relações entre capital/patrões e
trabalho/empregados, a fim de “manter as hierarquias, mas diminuir as desigualdades
sociais; evitar o conflito e banir a luta de classes; gerar a harmonia, progresso,
desenvolvimento e paz” (D’Araujo, p.217, 218). Aos sindicatos7 era imputado um papel
organizador, através da separação de trabalhadores e empresários8 por categorias
profissionais, a fim de que “todos os interesses e preocupações de uma área tivessem
um único canal de expressão” (p.219). Destaca-se o papel desempenhado pelos
dirigentes dos sindicatos, reconhecidos como pelegos, que contribuíram para a eficácia
e o funcionamento desse modelo corporativista, pois ao mesmo tempo em que
buscavam representar os interesses dos trabalhadores, faziam-no de forma a não entrar
em choque direto com patrões e empregados, negociando soluções conciliatórias
(D’Araujo, 2005, p.230).
No âmbito do MTIC, as políticas sociais passaram por uma negociação envolvendo o
governo, os trabalhadores e a burguesia industrial (Fonseca, 2007, p.36). As
corporações surgiam como centros de organização e orientação dos indivíduos para o
bem público que, separando os trabalhadores por categorias profissionais, ao mesmo
tempo os reunia em torno da ideia de pertencimento à comunidade nacional, sendo
inclusive colocadas como interlocutores válidos para a expressão da vontade popular
(Gomes, 1982, p.132, 139). Nesse mundo do trabalho formalizado, o investimento na
7

Segundo D’Araujo (2003), “Dentro desta concepção os sindicatos seriam, para o
corporativismo, as modernas corporações que cumpriam esse papel organizador” (p.219).
8
D’Araujo (2003) menciona que “do lado dos empresários também haveria uma vasta rede de
sindicatos reunindo empresas que tivesses atividades afins” (p.219).
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política social resultou na consagração de uma série de medidas, tanto no âmbito da
legislação trabalhista, com a garantia de alguns direitos aos trabalhadores, como na
esfera sindical, com a imposição de um controle direto do Estado sobre as atividades do
setor. Colocando-se como mediador, o governo se fortalecia e controlava o conflito de
interesses entre o grupo de trabalhadores e o empresariado (Fonseca, 2007, p.36).
Na política social elaborada por Vargas, foram esses trabalhadores urbanos, organizados
em sindicatos, com ocupações reconhecidas e definidas por lei, alçados à categoria de
cidadãos. A cidadania redefinida não mais representava a posse dos direitos civis e
políticos, mas a posse dos direitos sociais. Cabia ao Estado o papel de delimitar quem
era e quem não era cidadão via profissão. O conceito de “cidadania regulada”, cunhado
por Wanderley Guilherme dos Santos (1979), define tal aspecto da política social
Varguista. “Cidadania regulada” compreendida como “o conceito de cidadania cujas
raízes encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um sistema de
estratificação ocupacional” (Santos, 1979, p.75). A cidadania estava embutida na
profissão; os direitos do cidadão, restritos ao lugar que ocupava no processo produtivo,
tal como reconhecido por lei. Aqueles cuja ocupação a lei desconhecia eram
categorizados como “pré-cidadãos” (p.75).
Dentro dessa perspectiva, a justiça social promovida pelo Governo Vargas não
alcançava grande parte da população urbana e rural que se encontrava à margem do
mundo do trabalho formalizado e, portanto, também à margem da cidadania. Esses
indivíduos não abraçados pelas políticas sociais desenvolvidas na área de abrangência
do MTIC constituíam a clientela do Ministério da Educação e Saúde Pública (Fonseca,
2007, p.38). Ao contrário do MTIC, esse Ministério chegou ao final do Governo
Provisório (1930-1934) sem objetivos definidos para a sua estrutura administrativa,
apenas reformulada e consolidada na gestão de Gustavo Capanema (1934-1945),
quando, inclusive, teve a sua denominação alterada para Ministério da Educação e
Saúde (MES). Educação, saúde pública, assistência social e cultural foram os quatro
eixos principais que orientaram a reforma administrativa empreendida por Capanema.
No âmbito da assistência social, foi defendida a ideia de que ela deveria estar voltada
especificamente ao amparo dos indivíduos debilitados na sua saúde ou integridade
corporal, que devido à sua condição física estivessem impossibilitados de trabalhar
(Hochman e Fonseca, 1999, p.85). Não se pretendendo, assim, socorrer todos de forma
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indiscriminada, mas apenas os incapacitados e os pobres, sobretudo os indigentes, que
não possuíssem recursos suficientes para prover às suas necessidades básicas. Dessa
forma, Gilberto Hochman e Cristina Fonseca (1999) ressaltam que o Estado Varguista,
apesar de eleger a classe trabalhadora como o seu principal interlocutor e alvo
privilegiado das suas benesses, procurou também ampliar as suas ações assistenciais
voltadas para os pobres indigentes, crianças e idosos, aos excluídos da regulação estatal,
público-alvo do Ministério da Educação e Saúde (p.85). Tal investimento do governo
pode ser compreendido a partir de um olhar para aquele contexto, no qual a pobreza era
vista como entrave ao desenvolvimento do país e a justiça social como igualdade de
oportunidade para todos.
A ampliação das ações assistenciais voltadas à clientela do MES seria efetivada a partir
da atuação das instituições filantrópicas. Sendo assim, no âmbito do Ministério da
Educação e Saúde, uma maior intervenção do Estado não significaria uma mudança no
formato de assistência social, até então desenvolvido no país e que deixava a cargo das
instituições filantrópicas a sua execução. Isso pode ser evidenciado a partir da carta de 3
de janeiro de 1938, direcionada ao Presidente da República, onde Capanema defende a
criação de um “aparelho novo” no MES, “destinado a superintender todo o problema da
assistência social”. O Ministro argumentava: “O novo aparelho deve ter uma função
ampla, mas unida: organizar, promover, auxiliar, controlar a assistência em todos os
seus aspectos, mas sem entrar na execução desta ou daquela forma de assistência, pois
tal execução deve ficar a cargo dos órgãos específicos existentes, oficiais ou de caráter
privado” (Capanema, AGC, 3 jan. 1938). Tal discurso mostra que não existia a
pretensão de se mudar o formato de assistência social em vigor no país, mas apenas
criar mecanismos que efetivassem uma maior participação do Governo Federal como
organizador, padronizador e coordenador das ações realizadas pela iniciativa privada em
contexto nacional. As ações assistenciais no âmbito do MES, à semelhança de outros
setores que foram alvo de políticas públicas, seriam “marcadas pela preocupação em
construir um serviço efetivamente nacional e articulado, sob orientação centralizada e
com normas gerais padronizadas” (Fonseca, 2008, p.102).
A criação da Caixa de Subvenção, em 1931, e posteriormente do Conselho Nacional de
Serviço Social (CNSS), em 1938, assim como o estabelecimento da primeira legislação
que fixou as bases do serviço social em todo o país, apontam a preocupação do Governo
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Federal em viabilizar um apoio mais efetivo às instituições filantrópicas dedicadas à
assistência de indivíduos não alçados pelas políticas sociais desenvolvidas no âmbito do
MTIC. Tais iniciativas também revelam uma tentativa de adequação da política social
desenvolvida pelo MES às diretrizes mais gerais da política varguista de centralização e
verticalização das ações estatais.

1.2 Da criação da Caixa de Subvenções ao Conselho Nacional de Serviço Social
(CNSS)
A Caixa de Subvenções pode ser considerada a primeira iniciativa do Estado de intervir
mais diretamente na organização, controle e distribuição de recursos destinados às ações
assistenciais promovidas pelas instituições filantrópicas do país. Criada ainda no
Governo Provisório (1930-1934), através do decreto-lei 20.351, de 31 de agosto de
1931, possuía como principal objetivo centralizar os auxílios já existentes e os que
fossem concedidos pelo Governo Federal às instituições de caridade, de ensino técnico e
aos serviços de nacionalização do ensino. Os recursos constitutivos dessa Caixa
advinham da “contribuição de caridade”, cobrada nas alfândegas sobre vinhos, bebidas
alcoólicas e fermentadas9; da arrecadação da taxa especial sobre embarcações, créditos
orçamentários e especiais; donativos e quaisquer outros recursos concedidos ao seu
favor. Esse dispositivo legal reconhecia ser dever do Estado, paralelamente aos serviços
públicos de assistência, subvencionar e amparar os estabelecimentos particulares com
finalidade assistenciais, ressaltando a necessidade de se garantir uma distribuição de
recursos mais eficiente e condizente com as reais necessidades de cada entidade
filantrópica. Por isso, determinava que fosse organizado pelo Ministério da Justiça e
Negócio Interiores (MJNI), órgão responsável naquele momento pela política de
subvenção, um registro de todos os estabelecimentos subvencionados, com nome,
natureza dos serviços, localidade, datas de inspeção, assim como mérito do auxílio a ser
concedido.
Quanto à documentação exigida para a habilitação das instituições interessadas a
receber auxílio governamental advindo da Caixa de Subvenções, consta a necessidade

9

De acordo com o art. 1° do decreto n. 5.432, de 10 de janeiro de 1928.
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da apresentação de prova de personalidade jurídica e de regular funcionamento por mais
de 2 anos; de pertencimento à categoria de instituições de caridade, ensino técnico ou
prestação de serviços de nacionalização do ensino; de não-recebimento de qualquer
outra subvenção da União e da não-disposição de recursos próprios suficientes para o
custeio das suas despesas e desenvolvimento dos seus serviços; e de prestação de
serviços gratuitos, com indicação do número de beneficiados em cada semestre e da
natureza dos seus serviços. Junto ao requerimento, tais instituições deveriam ainda
juntar relatórios, balancetes relativos ao último semestre e quaisquer outros elementos
que comprovassem o seu regular funcionamento e utilidade. Encaminhados à Secretaria
do Ministério da Justiça e Negócio Interiores (MJNI), os processos de habilitação eram
submetidos a despacho do Ministro. Aqueles que por ele fossem deferidos eram
enviados ao Chefe do Governo Provisório, responsável pela distribuição das subvenções
(Art. 9 e 24). Kenneth Serbin (1992) destaca a transformação no sistema de subsídios
trazida pela Caixa, em que os processos deixavam de seguir, após o despacho do
Ministro, diretamente para o escritório do MJNI, onde era providenciada a sua
publicação e posterior pagamento, para serem enviados ao Chefe do Governo
Provisório, para que fossem efetuadas as considerações finais e a distribuição dos
fundos (p.6). Ou seja, a partir daquele momento, o Executivo passava a ter a palavra
final no processo de distribuição de auxílios às entidades privadas voltadas à assistência
social.
O decreto-lei 20.351, de 31 de agosto de 1931, determinava também que todas as
instituições contempladas com recursos advindos da Caixa de Subvenções deveriam ser
fiscalizadas por funcionários designados pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores (MJNI). A inspeção in loco visava avaliar as condições de higiene e
instalação de todas as dependências e a eficiência dos serviços prestados, a fim de
verificar se o auxílio fora concedido na proporção da assistência prestada (Art. 13 a 19).
Com a publicação do decreto-lei n. 21.220, de 30 de março de 1932, tal fiscalização,
juntamente com o processo de habilitação e pagamentos de auxílios às instituições
filantrópicas, passou à competência do Ministério da Educação e Saúde Pública
(MESP), dirigido por Francisco Campos (Gonçalves, 2011, p.325)10. Segundo Serbin

10

Sobre a gestão de Francisco Luís da Silva Campos (1930-1932), ver Fonseca, 2007, p.117121.
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(1992), essa mudança preparou o caminho para a criação do CNSS na gestão de
Gustavo Capanema, que assumiria a direção do MES em 1934 (p.7).
Embora não se possa aferir até que ponto tais medidas foram cumpridas e qual foi o seu
grau de eficiência, a Caixa de Subvenções pode ser apontada como o primeiro
mecanismo governamental que buscou organizar e propiciar uma melhor distribuição de
recursos entre as instituições filantrópicas voltadas à assistência social em todo o país.
Serbin (1992) aponta o decreto da Caixa como precursor das propostas de
racionalização da distribuição e utilização dos fundos destinados a esse fim, ao
determinar que fossem efetuados registros de todas as instituições subvencionadas pelo
MJNI, inspeções para aferição das suas instalações, do uso dos recursos e dos serviços
por ela prestados (p.7). Apesar de Maria Luiza Mestriner (2005, p.56) mencionar que
em substituição à Caixa o presidente Vargas instituiu junto ao seu gabinete um conselho
consultivo, composto por cinco especialistas da área social e nove elementos do
governo, com a responsabilidade de desenvolver estudos sobre problemas sociais,
coordenar as obras voltadas para esse fim e estudar a concessão das subvenções, tal
informação não foi por ela referenciada. Discordando da afirmação de Mestriner,
Marcos Gonçalves (2011) defende que a Caixa de Subvenções teria predominado sobre
outras iniciativas na sua função de respaldo à assistência social e à distribuição de
recursos até a criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), em meados de
1938, independentemente da existência de um conselho consultivo (Gonçalves, 2011, p.
325, 326). O autor justifica o seu ponto de vista argumentando que até 20 de dezembro
de 1937, todos os decretos que determinaram a concessão de subvenção às instituições
filantrópicas assistenciais invocaram o decreto 20.351 como amparo legal à concessão
de auxílio (p.325). No entanto, até a presente data, não foi encontrada nenhuma
legislação que pudesse confirmar a criação do conselho consultivo mencionado por
Mestriner e nem a data da extinção da Caixa de Subvenções.
As bases para uma nova transformação no sistema de subvenções às instituições
filantrópicas da área assistencial foram lançadas no período do Estado Novo (19371945), especialmente com a publicação dos decretos-leis 525 e 527, de 1 de julho de
1938 (Serbin, 1992, p.8, 9). O primeiro inaugurava o Conselho Nacional de Serviço
Social (CNSS); o segundo estabelecia um conjunto de novas regras para a concessão de
subsídios a essas entidades. Ambos os decretos foram fundamentados no artigo 180 da
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Constituição de 1937, que havia concedido carta branca para Vargas, determinando:
“Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República terá o poder
de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União”11
(Serbin, 1992, p.9). Os decretos-leis 525 e 527 são vistos como parte dos intensos
esforços do Estado Novo para racionalizar o governo. Serbin (1992) chama a atenção,
inclusive, para o fato de tais legislações terem sido divulgadas no mesmo mês da
criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão que tinha
“o objetivo de aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e racionalizar
o serviço público do país”, tendo como uma das suas principais atribuições a elaboração
da proposta do orçamento federal e a fiscalização orçamentária12 (Serbin, 1992, p.9).
Dessa forma, é possível perceber que essas medidas tomadas em relação à política de
subsídios às instituições filantrópicas voltadas à assistência social estavam em
consonância com o padrão de atuação pública mais geral estabelecido no Governo
Vargas, que combinava centralização normativa e descentralização executiva (Fonseca,
2008, p.96).
O projeto de decreto-lei que propunha a regulamentação da cooperação financeira da
União com as entidades privadas, por intermédio do Ministério da Educação e Saúde,
foi encaminhado por Capanema a Vargas, no dia 6 de junho de 1938 (Capanema, AGC,
6 jun. 1938a). Na exposição de motivos, o Ministro mencionava a pretensão do
Presidente da República de fazer dessa cooperação “um veículo de controle federal
sobre as instituições assistenciais e culturais mantidas por particulares, tornando-as
assim participantes das responsabilidades do serviço público (...)”. Na mesma data,
Capanema enviou ao Presidente Vargas o projeto que visava à instituição do Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS) e à fixação das bases do serviço social em todo o
país (Capanema, AGC, 6 jun. 1938b). Defendia a criação do CNSS como órgão
consultivo dos poderes públicos e das entidades privadas nas questões relativas ao
serviço social, capaz de traçar um plano de conjunto para o setor. Menos de um mês
após o envio dessas correspondências e projetos por Capanema ao Presidente da
República, em 1 de julho de 1938, foram assinados e publicados em Diário Oficial os
decretos-lei n. 525 e 527.
11

Brasil, Constituição, 10 nov. 1937.
Departamento..., Acesso em: 20.05.2012.. O decreto-lei n. 579, de 30 de julho de 1938,
organiza o Departamento Administrativo do Serviço Público, reorganiza as Comissões de
Eficiência dos Ministérios e dá outras providências (Brasil, decreto-lei n. 579, 30 jul. 1938).
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O decreto-lei n. 52713, objetivando regular a contribuição financeira da União às
entidades privadas por intermédio do MES, determinava no seu artigo 1º,
especificamente, a existência de duas formas de contribuição: ordinária e extraordinária.
A primeira forma consistia na concessão anual da subvenção para auxiliar as
instituições assistenciais ou culturais na realização dos seus objetivos normais; a
segunda servia para auxiliá-las na realização de atividades de natureza especial ou
temporária. As instituições destinadas a realizar qualquer das modalidades de
assistência ou atividades culturais especificadas no art. 4º ou 5º14 e que estivessem em
conformidade com os critérios expostos no art. 6º e 7º15 poderiam efetuar o
requerimento de subvenção federal ao Ministro da Educação e Saúde. Uma vez
ingressados no Serviço de Comunicações desse Ministério, tais pedidos eram remetidos
ao Conselho Nacional de Serviço Social ou ao Conselho Nacional de Cultura, que
examinava os processos submetidos e os “faziam conclusos” ao Ministro da Educação e
Saúde, com parecer em cada caso se a subvenção federal deveria ou não ser concedida.
À vista dos pareceres, o Ministro deferiria ou não os requerimentos, e aqueles deferidos
seguiam para o Presidente, que decidia por despacho a importância da subvenção
federal pedida e, por decreto, concedia o auxílio a cada instituição assistencial ou
13

(Brasil, decreto 527, 1 jul. 1937).
O art. 4º determina o tipo de instituição destinada ao serviço social que poderia se candidatar
ao recebimento de subvenção federal, a saber: instituições de assistência sanitária; de amparo à
maternidade; de proteção à saúde da criança; de amparo à infância e à juventude em estado de
abandono moral, intelectual ou físico de assistência; de assistência a quaisquer espécies de
doentes, necessitados e desvalidos ou aquelas destinadas à velhice e à invalidez; de educação
pré-primária, primária, profissional, secundária e superior; instituições de educação dos
anormais; dentre outras. Enquanto o art. 5º especifica o tipo de atividade desenvolvida pelas
instituições culturais que as habilitava a pedir subvenção federal: instituições voltadas à
produção filosófica, científica e literária; ao cultivo das artes; à conservação do patrimônio
cultural; à propaganda ou campanha em favor das causas patrióticas ou humanitárias; etc.
(Brasil, decreto 527, 1 jul. 1937).
15
O art. 6º estabelece que a subvenção federal não seja concedida às instituições assistenciais ou
culturais que dispusessem de recursos suficientes à manutenção e à ampliação das suas
atividades; que não tivessem nenhum patrimônio ou qualquer espécie de renda regular; que
restringissem a distribuição dos seus benefícios aos próprios membros ou proprietários; ou
desenvolvessem atividade de orientação ou tendência contrária aos princípios que presidiam a
organização nacional. Já o art. 7º define o tipo de requisito exigido da instituição assistencial ou
cultural para a concorrência à subvenção, como se achar legalmente constituída, com
personalidade jurídica; ter mais de um ano de contínuo e regular funcionamento; dispor de
patrimônio ou renda regular; não receber outro auxílio financeiro da União ou não dispor de
recursos próprios suficientes à manutenção e à ampliação dos seus serviços. Quanto às
instituições assistenciais, era exigido, ainda, provar que prestava serviços gratuitos a pessoas ou
famílias necessitadas, com real utilidade (Brasil, decreto 527, 1 jul. 1937).
14
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cultural devidamente habilitada. Os processos relativos à subvenção federal eram
remetidos ao Departamento de Administração Geral (Serviço de Contabilidade) do
Ministério da Educação e Saúde para as providências relativas ao pagamento e para o
exame da prestação de contas apresentada pelas instituições.
Com a publicação do decreto-lei n. 5.697, de 22 de julho de 1943, que modificou o
decreto-lei n. 527, o CNSS passou a ser incumbido de receber os processos de
subvenção das instituições após o arbitramento dos valores pelo Presidente da
República, tornando-se responsável pela elaboração do decreto-lei necessário à abertura
de crédito e pagamento das subvenções. A partir daquele momento, os créditos, antes
colocados à disposição do Tesouro Nacional, para entidades sediadas no Distrito
Federal, e nas delegacias fiscais do mesmo Tesouro, para as situadas nos demais estados
(art.11º), passaram a ficar à disposição do CNSS no Banco do Brasil16 (art.14º a 16º).
Receber e avaliar a prestação de contas das entidades foi, dentre outras, uma atribuição
repassada ao CNSS17 após a reforma da legislação original, em 1943 (art.13º).
O decreto-lei n. 525 instituiu o CNSS com a função de estudar em todos os aspectos o
problema do serviço social e funcionar como órgão consultivo dos poderes públicos e
16

Coelho, 23 ago.1943. Levi Miranda foi quem propôs ao CNSS, na sessão de 12 de outubro de
1938, que os pagamentos de auxílios às instituições fossem realizados por intermédio do Banco
do Brasil. Na mesma reunião, ele foi designado pelo Presidente do Conselho para estudar o
assunto e trazer aos demais membros o resultado das suas pesquisas, assim como um
anteprojeto para ser encaminhado ao Presidente da República, por intermédio do Ministro da
Educação e Saúde (CNSS, Serpa, 30 dez. 1938). Na sessão de 17 de outubro de 1938, o
Presidente do Conselho leu a proposta de Levi Miranda em relação ao pagamento às instituições
através do Banco do Brasil, unanimemente aprovada (CNSS, Costa, 3 jan.1939). Na sessão de
26 de outubro daquele ano, Ataulfo de Paiva determinou que a proposta e o anteprojeto
elaborados por Levi fossem transformados em sugestão e encaminhados ao Ministro da
Educação e Saúde (CNSS, Filho, 3 jan. 1939). No entanto, constata-se que não foi rápida a
decisão do governo em concretizar tal proposta. Levi Miranda precisou focalizar o assunto em
algumas outras reuniões do CNSS, solicitando que fosse dirigido apelo ao Ministro da Educação
e Saúde e ao Presidente da República para que se desse um andamento mais rápido àquele
anteprojeto. Ver: CNSS, Filho, 5 jan. 1939; CNSS, Costa, 9 jan. 1939; e CNSS, Costa, 11 mar.
1939.
17
Verifica-se que esse dispositivo legal aumentou de forma considerável as atribuições do
CNSS. Tanto que na 1ª sessão do Conselho do ano de 1945, ocorrida em 3 de janeiro, Saul de
Gusmão efetuou relato minucioso das atividades do Conselho no ano de 1944, destacando que
tais atividades foram gravemente acrescidas em relação aos exercícios anteriores, “quer pelo
maior volume dos processos despachados, quer pela execução da nova lei que estabelece
processo direto de entendimento entre o Conselho e as instituições assistidas pelo Governo
Federal, no sentido de melhor orientá-las no desempenho das finalidades a que se destinam”
(CNSS, Silveira, 10 jan. 1945).

36

entidades privadas para tudo que se relacionasse à administração do serviço social no
país (art.3º). Possuía as seguintes competências: promover inquéritos e pesquisas
relativas ao gênero de vida de todas as categorias de pessoas e famílias em situação de
pobreza; elaborar o plano de organização do serviço social para ser executado em todo o
país; sugerir aos poderes públicos medidas tendentes a ampliar e melhorar as obras
sociais por eles mantidas; delinear e estudar os tipos de instituição de caráter privado
destinada à realização de qualquer espécie de serviço social, a fim de opinar quanto às
subvenções que lhes deviam ser concedidas pelo Governo Federal (art.4º). No entanto,
verifica-se que o Conselho dedicou a maior parte do tempo à tarefa de relatar e avaliar
os pedidos de subvenção. Isso é apontado por Serbin (1992), mas também pode ser
constatado a partir das atas de reuniões do CNSS publicadas no Diário Oficial. Serbin
menciona que essa responsabilidade dominaria a agenda do Conselho, por exigir dos
seus membros um gasto de tempo considerável, tanto para a análise individual como
para o estudo e a discussão em grupo dos inúmeros processos que lhe eram submetidos.
No entanto, algumas reuniões, mesmo sendo a minoria, eram dedicadas também ao
estudo de matérias e atividades atinentes ao tema que lhe era de interesse: o serviço
social18. Como se pode constatar na sessão 19ª do CNSS, ocorrida em 19 de fevereiro de
1941, dedicada ao relato de apenas um processo relativo ao projeto de legislação de
Previdência do Serviço Social, submetido ao Conselho pelo Ministro da Educação e
Saúde19.
O Conselho era composto por sete membros designados pelo Presidente da República e
“escolhidos dentre as pessoas notoriamente dedicadas ao serviço social” (art.5º). Na ata
de instalação do Conselho Nacional de Serviço Social, com data de 9 de agosto de
193820, consta o nome dos seus primeiros e ilustres membros, nomeados pelo Presidente

Dentre as reuniões, destaca-se a sessão 35ª do CNSS, ocorrida em 5 de abril de 1939, onde
“tiveram andamento diversos estudos pertinentes à atividade do Conselho” (CNSS, Costa, 20
abril 1939); a sessão 96ª, ocorrida em 23 de agosto de 1940, quando “o Conselho prosseguiu no
estudo dos trabalhos constantes da ordem do dia” (CNSS, Costa, 3 set. 1940); a sessão 99ª,
ocorrida em 30 de agosto de 1940, quando “o Conselho prosseguiu no estudo dos demais
assuntos constantes da ordem do dia” (CNSS, Costa, 11 set. 1940); e sessão 9ª, ocorrida em 27
de janeiro de 1941, onde o Conselho dedicou-se ao estudo de matérias atinentes às suas
atribuições (CNSS, Costa, 31 jan. 1941). Em nenhuma dessas atas de sessão consta
especificação o assunto ou os trabalhos realizados pelo CNSS.
19
CNSS, Costa, 24 fev. 1941.
20
CNSS, Serpa, 10 dez. 1938.
18
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da República: Ataulfo Nápoles de Paiva21, eleito presidente, Eugenia Hamann, Stela de
Faro, Ernani Agrícola, Rafael Levi Miranda, Olimpio Olinto de Oliveira e Sabóia
Lima22. Naquela ocasião, Phócion Serpa23 foi designado pelo Ministro da Educação e
Saúde para exercer as funções de Secretário do Conselho e juntamente com um auxiliar
e escriturário viabilizar as idas e vindas de informações, documentos e processos em
geral24. No livreto intitulado “A Assistência Social no Governo do Presidente Getúlio
Vargas”25, José Pedro Ferreira da Costa26, substituto de Phócion Serpa na secretaria do
CNSS, conta uma verdadeira epopéia sobre a trajetória percorrida no Governo Vargas
para o estabelecimento das ações administrativas e legais em relação à questão social;
em determinado trecho menciona o papel desempenhado por cada membro do Conselho
21

Ataulfo Nápoles de Paiva chefiou o CNSS até a sua morte em 1955. Ataulfo de Paiva era
advogado e desde cedo, na sua longa carreira pública, esteve interessado na questão da
assistência pública. Paiva participou de congressos internacionais sobre o assunto no início do
século. Tornou-se membro da Liga Brasileira Contra a Tuberculose em 1900, primeiro ano da
organização, e mais tarde a presidiu. Devido à contribuição de Paiva em prol da guerra contra a
tuberculose para a introdução de uma vacina no Brasil, em 1936, a Liga mudou o seu nome para
Fundação Ataulfo de Paiva. Um ano mais tarde, ele foi eleito presidente da prestigiosa
Academia Brasileira de Letras, da qual era membro desde 1916 (Serbin, 1992, p.10).
22
O art. 5°§ 1° do decreto-lei 525, de 1 de julho de 1938, determinava que deveriam ser
membros do CNSS o Juiz de Menores do Distrito Federal e pelo menos dois dos diretores de
repartições do MES relacionadas ao serviço social – na ocasião, foram eleitos o Diretor Geral do
Departamento Nacional da Criança e o Diretor do Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal.
Entretanto, quando Augusto Sabóia Lima foi nomeado desembargador do Tribunal de Apelação
do Distrito Federal, em 20 de março de 1939, precisou despedir-se do CNSS (CNSS, Costa, 27
mar. 1939 e Brasil, Ministério da Educação e Saúde, 3 abr. 1939), sendo substituído por Saul de
Gusmão, que assumiu o posto de juiz de menores do Distrito Federal (Brasil. Diário Oficial... 18
abril 1939, p.3). Da mesma forma, quando João de Barros Barreto foi nomeado Diretor do
Departamento Nacional de Saúde, em substituição a Ernani Agrícola, também assumiu a sua
colocação como membro do CNSS (Brasil. Ministério da Educação e Saúde, 18 dez. 1941).
23
Brasil, Ministério da Educação e Saúde, 15 jul. 1938. Após a Revolução de 30, Phócion Serpa
assumiu a Secretaria Geral do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) e no ano
seguinte, o cargo de chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde (Phócion Serpa.
Acesso em: 22/04/2012.
24
Como “órgão administrativo, consultivo e de cooperação junto ao Conselho Nacional de
Serviço Social e ao Conselho Nacional de Cultura”, a Secretaria possuía alguns poucos
funcionários subordinados diretamente ao Ministério da Educação e Saúde. No Acervo Gustavo
Capanema (AGC) existe cópia do “Projeto de Regulamento da Secretaria do Conselho dos
Serviços Social e de Cultura”, escrito por Phocion Serpa, em 14 de julho de 1938 (Serpa, AGC,
GC 1935.00.00 h). No entanto, não foi encontrada informação sobre a sua publicação em Diário
Oficial.
25
Costa, AGC, GC 1935.00.00 h.
26
Na sessão 38ª do CNSS, ocorrida em 14 de abril de 1941, Ataulfo de Paiva deu conhecimento
ao Conselho de que o secretário José Pedro Ferreira da Costa, à frente da Secretaria do CNSS
desde 1938, havia pedido afastamento daquele órgão devido ao convite que recebera para atuar
como Chefe do Gabinete do ministro da Educação e Saúde (CNSS, Costa, 23 abr. 1941). José
Pedro Ferreira da Costa foi substituído por Rogério Coelho, da sessão de 7 de maio de 1941 até
7 de janeiro de 1944 (CNSS, Coelho, 12 maio 1941e 13 jan.1944), sendo sucedido por Antônio
José Xavier da Silveira (CNSS, Silveira, 27 jan. 1944).
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no âmbito governamental ou na sociedade civil naquela época. O autor menciona que
Olinto de Oliveira era Diretor Geral do Departamento Nacional da Criança, Ernani
Agrícola era Diretor do Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal, Eugenia Hamann
era dirigente do Serviço de Obras Sociais (S.O.S) e Stela de Faro fazia parte da
Associação de Senhoras Brasileiras e da Associação de Educação Familiar e Social do
Distrito Federal. Levi Miranda é mencionado como um homem “ligado a numerosas
obras filantrópicas”, especificamente ao Abrigo Cristo Redentor e ao Instituto
Profissional Getúlio Vargas (p.8, 9) (Fig. 1).
A escolha do idealizador e “provedor perpétuo” do Abrigo do Cristo Redentor, Rafael
Levi Miranda, como um dos membros do CNSS é indicativa do reconhecimento que ele
já possuía na área da assistência social quando aquela instituição ainda se encontrava
nos seus primeiros anos de existência. Embora não tão assíduo às reuniões, Levi
Miranda se manteria no cargo de membro do Conselho mesmo após a deposição de
Vargas, em outubro de 1945. Levi Miranda foi conselheiro do CNSS por 24 anos
(Mestriner, 2005, p.60).

1.3 No tribunal das subvenções: os critérios e o julgamento dos pedidos das
instituições filantrópicas
Os pedidos de subvenção das instituições assistenciais, uma vez entrados no Serviço de
Comunicação do Ministério da Educação e Saúde (MES), eram distribuídos entre os
membros do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), que procediam a um estudo
individual dos processos. Nas reuniões do Conselho, realizadas de duas a três vezes por
semana, os membros expunham o resultado das suas avaliações e consolidavam os
pareceres sobre a aprovação ou indeferimento. Os julgamentos poderiam também ser
convertidos em diligência, no caso de existir dúvida a respeito de qualquer informação
existente no processo das entidades, exigindo consulta a outros órgãos governamentais
ou a publicação de notificações com pedido de documentos ou informações faltantes
direcionadas aos seus representantes legais.
O volume expressivo de pedidos de subvenção que chegavam ao CNSS por ano justifica
o fato dos seus membros destinarem a maior parte das reuniões ao relato e à avaliação
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de processos. Mestriner (2005) calcula que apenas no ano de 1938 o total de processos
acumulados foi de 1.28827, tendo sido examinados, até o final daquele ano, 1.91128
(p.63). Ao quantitativo de processo das instituições assistenciais somavam-se aqueles
relativos às instituições culturais privadas, que após a promulgação do decreto-lei n.761,
de 4 de outubro de 1938, passaram a ser examinados por aquele órgão, até que fosse
organizado o Conselho Nacional de Cultura. Em carta de 22 de março de 1939,
direcionada ao Ministro Capanema, o Presidente do Conselho, Ataulfo Nápoles de
Paiva, informava o quantitativo de processos e a relação das instituições voltadas às
questões culturais que haviam requerido subvenção em 1938, declarando estar sendo
cumprido o decreto-lei n.761 (Paiva, AGC, GC 1935.00.00 h). Tal exercício cumulativo
das funções afetas ao Conselho Nacional de Cultura, ainda não organizado pelo CNSS,
e a consequente sobrecarga de trabalho acarretada, conduziu Ataulfo de Paiva a realizar
ponderações registradas pelo chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde,
Carlos Drummond de Andrade, em carta do dia 20 de fevereiro de 1940. O chefe de
gabinete, a pedido do Presidente do Conselho, solicitou ao Ministro consideração ao
disposto no artigo 5°, §3º, do decreto-lei n. 525, que determinava o valor das diárias que
seriam recebidas pelos membros do CNSS por sessão a que comparecessem. Ataulfo de
Paiva solicitava a alteração desse dispositivo, “de modo a equiparar-se aquele órgão a
outros, da mesma categoria e importância”, listando até mesmo remunerações de outros
Conselhos para servirem de elemento ao estudo da desejada equiparação (Andrade,
AGC, GC 1935.00.00 h)29.
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Tal informação concedida por Mestriner provavelmente foi adquirida através da ata de
reunião do CNSS do dia 11 de novembro de 1938, na qual consta relato do secretário
informando que haviam sido julgados até aquela data 908 processos, dos quais 80 estavam
sujeitos a novo julgamento, restando ainda para serem julgados cerca de 380 (CNSS, Martins, 5
jan. 1939).
28
Conforme dados apresentados pela Secretaria do CNSS em quadro demonstrativo do
movimento de subvenções requeridas no ano de 1938, apresentado aos membros do Conselho
na sessão do dia 15 de março de 1939 (CNSS, Costa, 25 mar. 1939).
29
Verifica-se que na sessão do CNSS de 23 de novembro de 1938, Ataulfo de Paiva informou
ter enviado telegrama ao Ministro Capanema solicitando providências para pagamento de
gratificações por prorrogação do expediente da Secretaria do Conselho a fim de atender ao
volume de serviços e, consequentemente, aos processos de solicitação de auxílio para aquele
ano (CNSS, Rossi, 9 jan. 1939). Colabora para confirmar o elevado número de processos
submetidos à apreciação no ano de 1938 e a sobrecarga de trabalho do Conselho, a convocação
por Ataulfo de Paiva de uma sessão extraordinária para o dia 31 de dezembro de 1938, a fim de
que fosse concluído o relato de processos daquele exercício (CNSS, Costa, 9 jan. 1939; CNSS,
Costa, 9 jan. 1939).
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É possível também ter uma ideia da demora no processo de tramitação de alguns
pedidos de subvenção a partir da transcrição da resposta dos agentes envolvidos no
processo relativo ao “Instituto Carioca” (n. 21/38). Sobre essa instituição do Distrito
Federal, consta parecer de Eugenia Hamann e sua concordância por Ataulfo de Paiva
(3.10.38), o pedido do Ministro Capanema de informações sobre aquele estabelecimento
ao Departamento Nacional de Educação (D.N.E.) (20.10.38), a resposta deste órgão e os
sucessivos encaminhamentos até a resposta final de Capanema (18.11.38) e do
Presidente Vargas (27.12.38) (Documentos, AGC, GC 1935.00.00 h). Isso mostra que
alguns processos poderiam passar por diversas instâncias até a decisão final sobre o seu
deferimento ou indeferimento, ocasionando atraso para a determinação da “dotação
global” pelo Ministério da Educação e Saúde para pagamento das subvenções do ano
seguinte30.
Esse atraso na determinação da “dotação global” destinada à subvenção das instituições
filantrópicas pelo MES conduziu o Ministério da Fazenda a prospectar alteração na
legislação destinada a tratar desse assunto, propondo que as subvenções arbitradas após
a elaboração orçamentária fossem consideradas como concedidas para o ano seguinte.
No entanto, em carta de 21 de dezembro de 1942 encaminhada ao Presidente da
República, Capanema argumenta contra tal proposta, afirmando que “não seria justo
que, dentre as instituições que pediram no mesmo tempo legal e juntaram as mesmas
justificativas satisfatórias, umas recebessem e outras não pudessem receber a
subvenção, porque o processo das primeiras atravessou, com mais rápida carreira, os
trâmites burocráticos” (Capanema, AGC, 21 dez. 1942). O Ministro acrescentava que o
arbitramento de uma subvenção era determinado a partir da avaliação das necessidades
de uma instituição em determinado ano e, dessa forma, não seria considerado válido o
mesmo valor para o ano seguinte. Por isso, propôs, ao invés da alteração da legislação
vigente, prazos definidos e mais rigorosos para a apresentação de pedidos de
subvenções das entidades privadas, assim como para o envio dos pareceres pelo CNSS
ao Ministro, sendo determinado que providências fossem tomadas para que os
30

O art.22 do decreto-lei n.527, de 1 de julho de 1938, esclarece que os valores destinados ao
pagamento das subvenções federais às instituições assistenciais e culturais, a título de
cooperação ordinária, seriam consignados anualmente pelo orçamento da despesa do Ministério
da Educação e Saúde. No entanto, àquelas relativas à cooperação extraordinária da União
correriam por conta de outras dotações aprovadas do mesmo orçamento (Brasil, decreto-lei 527,
1 jul. 1938).
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requerimentos tivessem solução final até um mês antes de conclusa a elaboração
orçamentária. Quando não fosse possível o cumprimento daquelas recomendações
referentes ao cumprimento dos prazos, Capanema se dispunha a realizar um cálculo
aproximado das subvenções que ainda deveriam ser concedidas para a adequação do
valor proposto no orçamento ao valor que deveria ser pago às instituições (Capanema,
AGC, 21 dez. 1942)31.
Os membros do Conselho Nacional de Serviço Social precisavam estabelecer critérios
que pudessem facilitar e agilizar o processo de avaliação dos pedidos de subvenção. Por
isso, em carta de 12 de setembro de 1938, Capanema encaminhou ao Presidente da
República os primeiros processos de subvenção apreciados pelo CNSS solicitando que
determinasse os dados que deveriam constar nos pareceres dos membros do Conselho a
fim de facilitar o arbitramento do valor a ser concedido às instituições. Na cópia
datilografada dessa carta consta resposta do Presidente, com data do dia 13 do mesmo
mês, orientando que o parecer do Conselho contivesse as seguintes informações: o
movimento do instituto solicitante no ano anterior; a subvenção recebida; a situação
financeira; o merecimento do pedido; o número de assistidos que o estabelecimento
ficava obrigado a receber por indicação do governo. Com o propósito de facilitar o
arbitramento dos processos de subvenção, o “Formulário do Conselho Nacional de
Serviço Social”32, aprovado em 3 de março de 1939 pelo ministro Gustavo Capanema,
foi confeccionado. É uma espécie de manual que serviria de guia às instituições
filantrópicas, determinando um padrão para a apresentação das informações necessárias
para a avaliação dos pedidos de subvenção, das declarações e dos seus balanços
financeiros. A uniformização dos requerimentos contribuiria para uma maior presteza

31

Essa carta foi publicada em Diário Oficial, seguida de despacho favorável do Presidente da
República, com data de 23 de dezembro de 1942 (Brasil, Ministério da Educação e Saúde, 23
jan. 1943)
32
Na sessão do CNSS de 24 de outubro de 1938, o Presidente comunicou aos demais membros
que Eugênia Hamann havia elaborado um anteprojeto de formulário para pedidos de subvenção,
visando facilitar não somente a habilitação como também o estudo dos processos encaminhados
pelas entidades filantrópicas (CNSS, Filho, 3 jan. 1939). Na sessão do dia 26 daquele mês e ano,
o Presidente distribuiu cópias do anteprojeto relativo ao formulário aos demais membros
(CNSS, Filho, 3 jan. 1939). A sessão extraordinário de 1 de novembro daquele ano é dedicada à
discussão do anteprojeto (CNSS, Filho, 5 jan.1939). Em algumas sessões ordinárias do CNSS é
reservado tempo para a discussão e preparação do formulário, entregue impresso pelo
Presidente do CNSS aos demais membros na sessão do dia 10 de março de 1939 (CNSS, Costa,
21 mar. 1939), sendo comunicada a sua aprovação pelo Ministro da Educação e Saúde na sessão
dia 15 de março de 1939 (CNSS, Costa, 25 mar.1939).
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no trabalho de emissão de parecer por parte do Conselho. No “Formulário”, os modelos
de confecção do requerimento e dos atestados, exigidos no art. 7º, do decreto-lei n.
52733, são seguidos de um “Questionário a ser respondido pelas instituições”. Dentre as
perguntas existentes no “Questionário”, algumas permitem entrever o tipo de critério
adotado para a escolha de determinada instituição:
 Qual a finalidade da instituição, devendo ser informado se os benefícios se
limitavam aos sócios e famílias ou não;
 Quais serviços gratuitos de assistência social eram prestados;
 Número de pessoas ou famílias atendidas, discriminando os gratuitos e os
contribuintes;
Quando tratava-se de estabelecimento para crianças:
 Quantas refeições eram feitas por dia e em que consistiam;
 Quais eram os cursos oferecidos no estabelecimento e o número de alunos que
frequentavam;
 Se o estabelecimento tinha quintal, horta ou outras plantações que concorressem
para o abastecimento do mesmo;
 Se a instituição oferecia educação religiosa e em qual credo;
 Se a instituição oferecia educação física, em que consistia e quantos alunos
praticavam.
 Se a instituição oferecia assistência médica, higiênica e/ou doméstica e em que
condições.

33

Art. 7º, do decreto-lei 527, de 1 de julho de 1938, determina: A instituição assistencial ou
cultural, que pretender a subvenção federal, deverá requerê-la ao ministro da Educação e Saúde,
provando, com documentos hábeis, os seguintes requisitos: a) que se acha legalmente
constituída, com personalidade jurídica; b) que tem mais de um ano de contínuo e regular
funcionamento; c) que se destina a alguma das finalidades constantes dos arts. 4º e 5º desta lei;
d) que dispõe de patrimônio ou de renda regular; e) que não recebe outro qualquer auxílio
financeiro da União; f) que não dispõe de recursos próprios suficientes à manutenção e à
ampliação de seus serviços. § 1º A instituição assistencial deverá ainda provar que presta
serviços gratuitos a pessoas ou a famílias necessitadas, com real utilidade. § 2º A instituição
cultural deverá provar, além dos requisitos constantes das várias alíneas deste artigo, que suas
atividades se revestem de proveitosa influência sobre a cultura do país (Brasil, decreto-lei 527, 1
jul. 1938).
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 Se a instituição tinha médico efetivo e, sendo a resposta afirmativa, informar
quantas vezes ele frequentava o estabelecimento e quais as suas atribuições
(Conselho, AGC, GC-150f, p.7 a 9).
A gratuidade dos serviços era um dos principais critérios exigidos de uma instituição
privada de assistência para o recebimento de auxílio federal. Dentre os documentos
necessários para a sua habilitação à subvenção, fazia-se necessário apresentar prova de
prestação de serviços gratuitos a pessoas ou famílias necessitadas34. Com a publicação
do decreto 5.698 passou a ser exigido, inclusive, que no seu estatuto existissem
disposições expressas relativas à prestação regular de serviços gratuitos a pessoas não
pertencentes ao seu quadro social35.
A importância desse requisito para a avaliação de um pedido pode ser constatada a
partir de algumas “notificações às partes interessadas” publicadas pelo CNSS através
das quais os responsáveis das entidades filantrópicas eram comunicados sobre
documentos ou informações pendentes nos processos de habilitação. No dia 17 de julho
de 1940, Ataulfo de Paiva notificou a Sociedade de Caridade de Mar de Espanha, Minas
Gerais, mencionando que não bastava dizer que serviços haviam sido prestados, mas
que se fazia necessário informar o número de indigentes internados em 193936. Em 1 de
junho de 1942, João de Barros Barreto intimou a Santa Casa de Caridade de
Diamantina, Minas Gerais, a justificar, em face do relatório de inspeção, como em 1941
haviam ocorrido 44.518 hospitalizações e apenas 1.101 indigentes haviam sido
atendidos. Na ocasião, o mesmo relator solicitou também à Santa Casa de Misericórdia
de Lorena, SP, que pedia auxílio extraordinário, que esclarecesse o número de leitos que
pretendia instalar e quantos deles seriam destinados a serviços gratuitos37. Serbin (1992)
fornece outro exemplo da importância desse critério para a avaliação de um pedido
quando relata o caso do Colégio São Francisco de Assis, de Manaus, Amazonas, que
teve o seu pedido negado pelo Conselho, sendo determinado que a instituição
aumentasse o número de alunos gratuitos se desejasse concorrer a auxílio (p.12).

34

Ver art. 7° §1°, decreto-lei n. 527, de 1 de julho de 1938.
Ver art. 5° item c, do decreto-lei 5.698, de 22 de julho de 1943.
36
CNSS, Paiva, 19 jul. 1940.
37
CNSS, Barreto, 8 jun. 1942.
35
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Às instituições subvencionadas era determinada, inclusive, a natureza e a extensão dos
serviços gratuitos que ficavam obrigadas a prestar à população necessitada38. A partir da
publicação do decreto-lei 5.968, era acrescida a essa determinação que as instituições
recebessem menores ou adultos que lhes fossem apresentados pelas autoridades
competentes, de acordo com o número de vagas que, para esse fim, fosse fixado pelo
CNSS, na proporção da subvenção concedida e da capacidade das suas instalações39. No
entanto, pode-se supor que tal aspecto da legislação provavelmente não estava sendo
cumprido, já que em sessão do CNSS ocorrida em 27 de março de 1940, Ernani
Agrícola propôs, ao efetuar consideração dos numerosos pedidos de internamento de
particulares que estavam chegando ao Conselho, que dos acórdãos40 lavrados nos
processos que concediam auxílio federal às instituições que tivessem finalidade de
internamento constasse a obrigatoriedade de se colocar pelo menos um lugar à
disposição do Governo Federal41.
A proposta de Ernani Agrícola foi aprovada e logo posta em execução pelos demais
membros do CNSS. A partir daquela sessão, observa-se que alguns pedidos de
subvenção passaram a ser aprovados com a especificação de contrapartidas às
instituições. Aos orfanatos e asilos era exigido colocar à disposição do Governo Federal
pelo menos um “lugar”; aos colégios ou escolas, fornecer aos alunos pobres e
subalimentados uma “merenda diária”42. Algumas entidades que distribuíam merenda
38

O art. 18 do decreto-lei 527, de 1 julho de 1938, determinava que as instituições assistenciais
e culturais subvencionadas pela União eram obrigadas à prestação dos serviços que lhes fossem
determinados à vista da subvenção federal concedida, devendo o CNSS determinar a natureza e
a extensão desses serviços, que deveriam prestar gratuitamente à população necessitada.
39
O decreto-lei 5.698, de 22 de julho de 1943 buscava ser ainda mais especifico quanto à
questão da obrigatoriedade de prestação de serviços gratuitos pelas instituições assistenciais,
determinando no seu art. 23, especificamente § 2°: “As instituições subvencionadas ficam
obrigadas, ainda, a prestar assistência nos menores ou adultos que lhes forem apresentadas,
pelas autoridades competentes, de acordo com o número de vagas que, para esse fim, for fixado
pelo CNSS, na proporção da subvenção concedida e da capacidade das suas instalações”.
40
Definição de acórdão: Decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior, que
funciona como paradigma para solucionar casos análogos; aresto (Houaiss, 2009).
41
Sessão 33ª do CNSS, ocorrida em 27 de março de 1940 (CNSS, Costa, 5 abr. 1940). A partir
da publicação do decreto-lei 5.968, foi determinado que as instituições subvencionadas
recebessem os menores ou adultos que lhes fossem apresentados pelas autoridades competentes,
de acordo com o número de vagas que, para esse fim, fossem fixados pelo CNSS, na proporção
da subvenção concedida e da capacidade das suas instalações.
42
Através da sessão 37ª do CNSS, ocorrida em 5 de abril de 1940, dentre outras, pode-se obter
exemplos de alguns pedidos de subvenção que foram aprovados com a exigência de ser
colocado à disposição do Governo Federal pelo menos um “lugar” ou de fornecimento de
merenda aos alunos (CNSS, Costa, 15 abr. 1940).
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aos alunos mais necessitados ou que haviam sido intimadas a adotar tal prática
precisavam, inclusive, prestar informações sobre o tipo de alimento fornecido e o
número de alunos beneficiados. Isso pode ser constatado a partir da notificação
realizada por Olinto de Oliveira, em 20 de julho de 1942, ao Colégio Santo Antônio, de
Teresina, Piauí, pedindo que fosse informado em que consistiam as merendas
distribuídas gratuitamente aos alunos43. No ano seguinte, Olinto solicitaria à mesma
instituição informação não apenas sobre o conteúdo da merenda, mas também o número
de alunos beneficiados por aquela prática44. Outra contrapartida estabelecida pelo CNSS
a algumas entidades para a concessão de subvenção federal foi a incorporação do ensino
de noções ou curso de puericultura. Isso pode ser evidenciado a partir do pedido de
majoração de auxílio para 1941 do Orfanato Dom Ulrico, de João Pessoa, Paraíba, que
foi aprovado, de acordo com o voto do relator Olinto de Oliveira, com a recomendação
de que aquela entidade incluísse no seu programa de estudos para alunas adolescentes
noções de puericultura45. Na sessão 49ª do CNSS, ocorrida em 25 de maio de 1942,
Stela de Faro lembraria a oportunidade de ser enviada pelo Conselho aos educandários
de órfãs e indigentes uma circular na qual fosse sugerida a utilidade de cursos de
higiene, puericultura, economia doméstica, arte culinária, etc., sendo tal proposta
unanimemente aprovada46.
Às instituições que prestavam assistência médica eram solicitadas informações
estatísticas bem detalhadas. No formulário do CNSS há um “modelo de estatísticas”
para hospitais, sanatórios, maternidades etc., assim como para ambulatórios,
consultórios e dispensários. Aos primeiros questionava-se o número de enfermarias e de
leitos que mantinham e, daquele total, os que eram destinados a indigentes; o número de
pessoas atendidas e, da soma, aquelas que o eram gratuitamente; de óbitos e altas,
dentre outras perguntas (Conselho, AGC, GC-150f, p.10 a 12). A partir de março de
1942, foi exigida das instituições mantenedoras de estabelecimento hospitalar, além do
cumprimento do decreto-lei 527 e da resposta ao questionário presente no formulário
estabelecido pelo Conselho, a apresentação de informação firmada por autoridade
sanitária da Divisão de Organização Hospitalar (DOH) – para aquelas com sede no
Distrito Federal, RJ, SP e MG – ou da Delegacia Federal de Saúde da região, com
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CNSS, Oliveira, 27 jul. 1942.
CNSS, Oliveira, 5 jul. 1943.
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Na sessão 57ª do CNSS, ocorrida em 24 de maio de 1940 (CNSS, Costa, 5 jun. 1940).
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CNSS, Coelho, 1 jun. 1942.
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esclarecimentos por ela verificados in-loco sobre as condições de eficiência do
estabelecimento e as falhas existentes quanto a edificações, instalações e
funcionamento, além de sugestões para providências que parecessem mais indicadas
para o preenchimento das suas finalidades e obrigações que, especificamente sobre a
questão da saúde, tal administração devesse assumir. No Diário Oficial de 9 e 13 de
março de 194247 foi publicado edital através do qual o Presidente do CNSS declarava
que, visando a uma melhor articulação entre o DNS (Departamento Nacional de Saúde)
e aquele Conselho, havia sido resolvido em sessão do dia 2 daquele mês e ano que além
dos documentos já exigidos para solicitação de subvenção, deveriam tais instituições
apresentar o mencionado atestado. Declarava ainda que aquela decisão era tomada em
cumprimento ao art. 1° item c Decreto-lei 3.171, de 2 abril de 194148 e art. 16 item g e
17 item h do Decreto 8.674, de 4 fevereiro de 194149.
A análise das atas de reunião do CNSS e dos decretos-leis correspondentes à concessão
de subvenção pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) mostram que instituições
privadas voltadas à assistência social de diferentes credos – católicas, evangélicas e
espíritas – recebiam benefícios do Governo Federal. Mas, de acordo com Serbin (1992),
as entidades católicas parecem ter sido as maiores favorecidas pela política de
subvenção do Estado Varguista (1930-1945). Tal respaldo obtido por essas entidades
não pode ser justificado apenas pela precedente e significativa atuação que tiveram no
âmbito assistencial através da manutenção de asilos, escolas, Santas Casas,
fraternidades, Sociedades de São Vincente de Paulo, orfanatos etc. Serbin (1991)
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CNSS, Paiva, 9 mar. 1942 e 13 mar. 1942.
O decreto-lei 3.171, de 2 abril de 1941, que reorganiza o Departamento Nacional de Saúde,
do Ministério Educação e Saúde, e dá outras providências, determinava no art.1: “Ao
Departamento Nacional de Saúde, subordinado ao Ministro da Educação e Saúde, compete: item
c) estabelecer a coordenação das repartições estaduais e municipais e das instituições de
iniciativa particular, que se destinem à realização de quaisquer atividades concernentes ao
problema da saúde, animá-las, fiscalizá-las, orientá-las e assisti-las tecnicamente, e ainda
estudar os critérios a serem adotados para a concessão de auxílios e subvenções federais para a
realização dessas atividades, e controlar a aplicação dos recursos concedidos” (Brasil, decretolei 3.171, 2 abr. 1941).
49
O decreto 8.674, de 4 fevereiro de 1941, que aprova o regimento do Departamento Nacional
de Saúde do Ministério da Educação e Saúde, determina em seu art. 16: “À D.O.H. compete:
item g) opinar nos processos de subvenção federal a instituições de assistência, no que respeita
às obrigações que devam assumir, e fiscalizar, para as situadas na 1ª região, o cumprimento das
exigências estabelecidas pelo poder competente; Art. 17. Às Delegacias Federais de Saúde
compete: item h) informar, com esclarecimentos verificados in-loco, os processos de subvenção
federal a quaisquer estabelecimentos de assistência e fiscalizar a aplicação dessa subvenção”
(Brasil, decreto 8.674, 4 fev. 1941).
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atribuiu ao estabelecimento de um novo pacto de cooperação entre a Igreja e o Estado,
após a ascensão de Vargas ao poder, o crescente apoio governamental às atividades
católicas, a maioria no campo da educação e da assistência social (p.9, 10). Segundo o
autor, do ponto de vista dos líderes do regime, a Igreja poderia lhes oferecer apoio
político através da propagação de uma ideologia de forte conteúdo moral e
disciplinador, contribuindo para a cooperação entre as classes sociais em um período de
grande instabilidade política. Já a Igreja objetivava influir no processo de decisão
política, a fim de viabilizar a aprovação de medidas que lhe fossem favoráveis, assim
como garantir maior apoio do Estado no desenvolvimento das suas atividades (Serbin,
1992, p.4, 5).
Entretanto, Scott Mainwaring (2004) adverte que é preciso considerar que o apoio da
Igreja ao Governo Vargas não ocorreu apenas por causa da sua pretensão de obter
privilégios, mas também devido à afinidade política. O autor declara: “A ênfase que a
Igreja atribuía à ordem, ao nacionalismo, ao patriotismo e ao comunismo coincidia com
a orientação de Vargas” (p.47). Naquele período, especificamente de 1930 a 1945, o
modelo de neocristandade da Igreja chegava ao seu apogeu, na promoção de um
catolicismo mais vigoroso, que tivesse uma presença mais marcante na sociedade, na
defesa dos seus “interesses indispensáveis”: “a influência católica sobre o sistema
educacional, a moralidade católica, o anticomunismo e o antiprotestantismo” (p.43).
Mainwaring aponta também que “a maior parte dos católicos manteve-se silenciosa
sobre os aspectos autoritários do regime Vargas, e muitos aderiram ao movimento
integralista entre 1932 e 1937” (p.49). Dedicando muita atenção ao combate ao
comunismo, condenando a luta de classes, opondo-se às greves e aos descontentamentos
populares, criando, inclusive, movimentos clericais conservadores para competir com os
sindicatos progressistas, como os Círculos Católicos e a Juventude Operária Católica na
década de 30, a Igreja mostrava-se consoante com o discurso político varguista.
É importante destacar que os líderes da Igreja, desde de 1916, quando surgiu o
movimento da neocristandade, buscavam de forma não oficial restaurar os vínculos com
o Estado, oficialmente rompidos no final do século XIX (Mainwaring, 2004, p.42). O
Vaticano encorajava os esforços da Igreja brasileira para fortalecer a sua presença na
sociedade, especialmente durante o papado de Pio XI (1922-1939), através do
estabelecimento de alianças com o Estado para a defesa dos interesses católicos (p.43).
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Essa estratégia política da neocristandade pode ser exemplicada a partir das ações de
Dom Sebastião Leme, então Arcebispo do Rio de Janeiro, que recebeu todo o apoio do
papa Pio XI nos seus esforços para promover a restauração católica no Brasil. Como
amigo pessoal de Vargas, o Cardeal Leme procurou influenciar nas decisões de causas
públicas, estabelecendo relações de intimidade com os altos círculos, que contribuíram
para que ele alcançasse vários êxitos políticos (p.48).
Peri Mesquida (2009) sugere que a ação de intelectuais católicos estabelecidos no
Ministério da Educação e Saúde (MES), especialmente na gestão de Gustavo
Capanema, sob a influência de D. Sebastião Leme, provavelmente colaborava para a
concretização de propostas advindas desse grupo (p.294). Segundo o autor, D. Leme
dirigiu todo o seu esforço no sentido de criar um grupo de intelectuais que assegurasse o
consenso na sociedade civil e atuasse no aparelho do Estado em prol da restauração
católica (p.282). Quanto a essa questão, Tânia Salem (1982) acrescenta que foi a partir
do encontro de D. Leme com Jackson de Figueiredo50, quando da transferencia do
primeiro para o Rio de Janeiro em 1921 e da sua nomeação como bispo auxiliar nessa
cidade, que a reação católica irrompeu na cena nacional. Esse “renascimento católico”
seria formalizado com a criação da revista A Ordem (1921) e do Centro D. Vital (1922),
instituição que congregaria a intelectualidade católica e da qual irradiaria, nas duas
décadas seguintes, um amplo movimento de apostolado (Salem, 1982, p.97-134). Do
Centro Dom Vital, criado por Jackson de Figueiredo, emergeria uma das mais influentes
gerações de líderes leigos católicos nos anos 20 (Mainwaring, 2004, p.46).
Embora os intelectuais associados ao Centro Dom Vital fossem leigos de maior
destaque na restauração católica, a Igreja da neocristandade mobilizou centenas de
pessoas e organizou movimentos leigos, particulamente entre a classe médica urbana,
que afirmaram uma presença católica mais forte nas instituições e no Estado
(Mainwaring, 2004, p.47). Dentre esses movimentos destacam-se a Ação Católica
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Jackson de Figueiredo Martins “foi líder da reação católica conservadora inspirada pelo
pensamento anti-revolucionário europeu do século XIX, fundador da revista A Ordem e do
Centro Dom Vital, instituições centrais na elaboração e na divulgação de sua prédica, em cuja
direção o sucedeu Alceu Amoroso Lima após sua morte em 1928” (PINHEIRO FILHO, 2007).
Ver também: Perfis Laicais: Jackson de Figueiredo (1891-1928). Disponível em:
<http://www.centroschuman.org/2011/02/perfis-laicais-jackson-de-figueiredo.html>.
Acesso
em: 20/07/2012.

49

Brasileira (1935) e a Liga Brasileira das Senhoras Católicas (1910), cujos líderes eram
respectivamente Alceu Amoroso Lima e Stela de Faro. Segundo Mesquida (2009), esses
lideres católicos leigos, como intelectuais colaboradores do Cardeal Leme, assumiram
posições no aparelho do Estado para exercerem uma ação favorável às reinvidicações da
Igreja (p. 280 e 293).
Stela de Faro foi um dos membros do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) e,
na época, chefiava a seção feminina da Confederação Católica do Rio de Janeiro e a
Liga Feminina da Ação Católica, também conhecida como Liga das Senhoras Católicas,
ambos os cargos ocupados por nomeação de D. Leme. Ela também compôs a Comissão
Nacional de Proteção à Família, estabelecida em 10 de novembro de 1939, defendendo
a posição da Igreja em favor da elaboração de uma lei que desse proteção moral e
jurídica à família (Machado, 2006, p.71, 72). Mesquida (2009) entende que Stela de
Faro teria colaborado na chamada “guerra de posição”51, estabelecida pela liderança
maior da Igreja Católica, ocupando, juntamente com outros intelectuais, postos
avançados nas “trincheiras” da “guerra” em favor da “restauração” (Mesquida, p.293).
Tal perspectiva conduz à reflexão sobre a presença no CNSS de Levi Miranda, fundador
e provedor perpétuo do Abrigo do Cristo Redentor (ACR), que mesmo não podendo ser
enquadrado na categoria de intelectual, era um católico atuante na estrutura do MES.
Sobre essa questão religiosa no âmbito do Ministério da Educação e Sáude, mais
especificamente no Conselho Nacional de Serviço Social, pode ser destacada ainda a
constatação de certa cautela demonstrada por parte de alguns dos seus membros no
julgamento e concessão de pedidos de subvenções de entidades espíritas. Na sessão 43ª
do Conselho, ocorrida em 28 de abril de 1941, Olinto de Oliveira propôs que fosse feito
expediente ao Chefe de Polícia pedindo a relação dos Centros Espíritas que estivessem
realmente autorizados a funcionar, a fim de facilitar o julgamento dos pedidos
encaminhados pelos mesmos. Tal proposta foi aprovada pelo Presidente Ataulfo de
Paiva52. João de Barros Barreto em vários momentos emitiu parecer contrário à
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Mesquida utiliza a categoria “guerra de posição” a partir de uma perspectiva gramsciana,
citando a seguinte definição: “Pode-se dizer que (a guerra de posição) é o ponto de conexão
entre a estratégia e a tática, seja em política, seja na arte militar” (GRAMSCI apud Mesquida,
2008, p.32)
52
CNSS, Guimarães, 5 maio 1941.
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concessão de subvenção a instituições espíritas, mesmo diante da aprovação dos demais
membros do Conselho53.
Sobre a questão espírita no período do Governo Vargas (1930-1945), Sinuê Neckel
Miguel (2003) informa que o espiritismo encontrava-se em um momento de afirmação
na sociedade brasileira, em meio a conflitos judiciais e instabilidades políticas aguçadas
pela competição religiosa com a Igreja Católica (Miguel, 2003, p.203). Todavia, a
defesa de valores como trabalho, educação, nacionalismo e corporativismo, assim como
a inserção de algumas das lideranças espíritas no funcionalismo público, na imprensa e
no meio militar, teriam conduzido à configuração de uma “tensa harmonia” desse grupo
religioso com o Estado Varguista. O autor destaca que essa relação era atravessada por
pressões diversas, como reclamações de médicos para que ocorresse o enfrentamento da
“loucura espírita” ou por intervenção dos católicos (p.204 e 209).
Embora se esteja ciente da insuficiência dos dados apresentados acima para a
compreensão de todo o viés do espiritismo na época do Governo Vargas, algo que
ultrapassaria também as pretensões deste trabalho, a indicação de Miguel (2003) sobre a
existência de conflitos judiciais e pressões enfrentadas pelos espíritas naquele contexto
pode ser explicativa, pelo menos em parte, da atitude de reserva apresentada por alguns
membros do CNSS em relação aos pedidos de subvenção das entidades vinculadas a
esse credo religioso. Tal percepção pode se apresentar como um reforço à hipótese de
Serbin (1991), que defende: “Embora a Igreja começasse a enfrentar a concorrência de
outras instituições e religiões, continuava tendo uma participação maciça nos auxílios
do Estado. Este apoio financeiro reforçou a função da Igreja como sustentáculo da
política social do Estado no período” (p.4).
Acreditamos que seria necessário fazer uma análise bem mais abrangente em relação às
instituições filantrópicas não católicas para se confirmar a hipótese de Serbin.
Entretanto, a simples observação da lista de instituições filantrópicas subvenciadas pelo
Ministério da Educação e Saúde (MES) entre os anos de 1938 a 1945 mostra que o
número de entidades católicas beneficiadas era realmente elevado. Tal fato nos leva a
53

Como na sessão 67ª, ocorrida em 20 de julho de 1942 (CNSS, Coelho, 27 jul. 1942), sessão
68ª, ocorrida em 22 de julho de 1942 (CNSS, Coelho, 29 jul. 1942), sessão 70ª, ocorrida em 29
de julho de 1942 (CNSS, Coelho, 4 ago. 1942) e a sessão 87ª, ocorrida em 21 de setembro de
1942 (CNSS, Coelho, 28 set. 1942), entre outras.

51

questionar: seria esse o motivo que levara o Abrigo do Cristo Redentor (ACR),
instituição filantrópica católica, a figurar entre as entidades beneficiadas pelo Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS)?
Através do quadro abaixo é possível constatar que o ACR não apenas figurara entre as
instituições filantrópicas subvencionadas pelo MES, mas também que em curto espaço
de tempo, entre os anos de 1938 e 194554, alcançaria o topo da lista das entidades que
recebiam os valores mais elevados concedidos por aquele ministério:
TABELA 1 - Instituições e subvenções concedidas pelo MES - 1938 a 1945
1938
Ordem por valor de
subvenção concedido
pelo CNSS
1
2
3

4

5

1
2
3

4
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Nome da instituição
Associação Tutelar de
Menores
Patronato dos Menores
Prelazia de Porto Velho
Prelazia do Rio Negro
Liga Brasileira contra a
Tuberculose (Fundação
Ataulfo de Paiva)
Cruz Vermelha
Brasileira
Associação dos
Sanatórios de Santa
Clara
Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de
Santos
Obra de Assistência
aos Mendigos e
Menores
Desamparados
1939
Patronato dos Menores
Associação Tutelar de
Menores
Liga Brasileira contra a
Tuberculose (Fundação
Ataulfo de Paiva)
Obra de Assistência
aos Mendigos e
Menores
Desamparados

Estado

Valores

Distrito Federal

570:000$000

Distrito Federal
Amazonas
Amazonas

474:000$00
200:000$00

Distrito Federal
Distrito Federal

150:000$000

Distrito Federal
São Paulo

100:000$00

Distrito Federal

Distrito Federal

480:000$00

Distrito Federal

420:000$000

Distrito Federal

360:000$00

Distrito Federal

300:000$00

Não foi localizado, até a presente data, o decreto-lei que concede subvenção para o exercício
de 1941, nem foi possível, a partir das atas do CNSS, encontrar informações regulares dos
valores concedidos a todas as instituições que permitissem a construção do quadro
correspondente a tal ano.
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5

1
2
3
4
5

1
2
3

4
5
6

1

2
3
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Prelazia de Porto Velho
Amazonas
Prelazia do Rio Negro
Amazonas
Santa Casa de
Misericórdia de Porto
Rio Grande do Sul
Alegre
Instituto Eletrotécnico
Minas Gerais
de Itajubá
1940
Patronato dos Menores
Distrito Federal
Abrigo do Cristo
Distrito Federal
Redentor
Cruz Vermelha
Distrito Federal
Brasileira
Prelazia de Porto Velho
Amazonas
Prelazia do Rio Negro
Amazonas
Santa Casa de
Misericórdia de Porto
Rio Grande do Sul
Alegre
1942
Federação das
Sociedades de
Distrito Federal
Assistência aos Lázaros
e Defesa contra a
Lepra55
Patronato dos Menores
Distrito Federal
Obra de Assistência
aos Mendigos e
Distrito Federal
Menores
Desamparados
Santa Casa de
Misericórdia de Porto
Porto Alegre
Alegre
Associação Tutelar de
Distrito Federal
Menores
Fundação Ataulfo de
Paiva
Distrito Federal
(Liga Brasileira contra a
Tuberculose)
1943
Federação das
Sociedades de
Distrito Federal
Assistência aos Lázaros
e Defesa contra a Lepra
Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia,
São Paulo
de Santos
Abrigo do Cristo
Distrito Federal
Redentor

200:000$00

660:000$00
500:000$00
150:000$00

200:000$00

700:000$00
660:000$00
600:000$00

500:000$00
460:000$00
400:000$00

1.200.000,00

1.000.000,00
700.000,00

Dentre os processos despachados pelo Presidente da República no dia 27 de dezembro de
1940, consta o de n. 11.518-40, através do qual o Presidente arbitrara em 500:000$0
(quinhentos contos de réis) a subvenção a ser paga em 1941 a todas as associações particulares
de assistência aos Lázaros e defesa contra lepra, determinando que aquela importância devia ser
entregue à Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, do
Distrito Federal, que distribuiria pelas associações em todo o país. O Presidente da República
determinava que não mais deveriam ser concedidos auxílios a essas sociedades, senão por
intermédio da Federação, que ficaria responsável pela distribuição e deveria justificá-la perante
o Ministério da Educação e Saúde (Conselho..., 3 jan. 1941).

53
4
5
6

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

5

Patronato dos Menores
Distrito Federal
Associação Tutelar de
Distrito Federal
Menores
Fundação Ataulfo de
Paiva
Distrito Federal
(Liga Brasileira contra a
Tuberculose)
1944
Federação das
Sociedades de
Distrito Federal
Assistência aos Lázaros
e Defesa contra a Lepra
Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de
São Paulo
Santos
Abrigo do Cristo
Distrito Federal
Redentor
Patronato dos Menores
Distrito Federal
Santa Casa de
Misericórdia de Porto
Rio Grande do Sul
Alegre
Associação Tutelar de
Distrito Federal
Menores
Fundação Ataulfo de
Paiva
Distrito Federal
(Liga Brasileira contra a
Tuberculose)
1945
Abrigo do Cristo
Distrito Federal
Redentor
Federação das
Sociedades de
Distrito Federal
Assistência aos Lázaros
e Defesa contra a Lepra
Associação Tutelar de
Distrito Federal
Menores
Fundação Ataulfo de
Paiva
Distrito Federal
(Liga Brasileira contra a
Tuberculose)
Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de
São Paulo
Santos

660.000,00
460.000,00
400.000,00

1.350.000,00

1.000.000,00
800.000,00
660.000,00
500.000,00
460.000,00
450.000,00

2.000.000,00
1.400.000,00
460.000,00
450.000,00

250.000,00

Verifica-se que grande parte das instituições filantrópicas subvencionadas com os
valores mais elevados pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) entre os anos de
1938 a 1945 estavam situadas no Distrito Federal. Quanto às demais, localizadas nos
estados do Amazonas (Prelazias56), São Paulo (Irmandade) e Rio Grande do Sul (Santa
Casa), são reconhecidas como instituições católicas, exceto uma, de Minas Gerais
56

Prelazia é “jurisdição do prelado ou prelada” (Houaiss, 2009). Prelado é um “título honorífico
de alguns designatários eclesiásticos (como, por exemplo, bispos, abades, provinciais, etc.)”
(Houaiss, 2009). Para obter informações sobre ação da Igreja Católica através das prelazias na
Amazônia, ver: CORREA, Márcio Nery Corrêa. Territorialidade Católica na Amazônia: um
exercício de periodização. Espaço e Cultura, UERJ, RJ, n.21, jan. 2007.
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(Instituto Eletrotécnico de Itajubá). Constatação que reforça a hipótese de que as
instituições católicas eram as mais beneficiadas pelo CNSS, aparecendo, inclusive, entre
aquelas que recebiam os maiores valores de subvenção. Além do Abrigo do Cristo
Redentor, identifica-se a Liga Brasileira contra a Tuberculose (Fundação Ataulfo de
Paiva) como uma entidade cujo dirigente era membro do CNSS. Entretanto, o Serviço
de Obras Sociais (S.O.S) e a Associação das Senhoras Brasileiras, a primeira apoiada
por Eugênia Hamann, a segunda, por Stela Faro, não constam dessa lista. Tal fato pode
ser um indicativo de que os critérios estabelecidos pelo CNSS em relação à concessão
de valores a partir da proporção de assistência concedida (quantitativo de serviços
gratuitos e pessoas beneficiadas) poderiam estar sendo cumpridos. Além disso, é
possível perceber que nesse período quase as mesmas instituições filantrópicas figuram
entre aquelas que receberam os valores mais expressivos concedidos pelo MES,
alterando-se apenas as suas posições na lista.
É necessário reconhecer que apenas através de uma investigação mais específica sobre o
papel desempenhado por cada entidade assistencial naquela época obter-se-ia respostas
para as razões que possibilitaram a cada uma delas ocupar determinada posição na
“tabela de subvenções”. Tal pretensão ultrapassa os limites desta pesquisa, ficando
como sugestão para investigações futuras. Todavia, a composição da tabela contribui
para a visualização da posição que o Abrigo ocupava em relação às demais instituições
filantrópicas beneficiadas pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) na gestão de
Gustavo Capanema (1937-1945), e dos valores crescentes que recebeu através daquele
ministério nesse período.
Ao longo deste capítulo, é possível observar que no projeto político-ideológico do
Estado Varguista foi concedido papel de destaque à questão social, apresentada,
inclusive, como uma marca distintiva e legitimadora dos acontecimentos políticos
decorrentes da Revolução de 30 (Gomes, 1982, p.120). O enfrentamento da pobreza e a
“promoção do bem-comum” surgiam como finalidade do Estado, que deveria intervir a
fim de garantir um perfeito equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos. O
combate à pobreza foi centrado na promoção do trabalho, considerado o único meio
através do qual os homens poderiam alcançar prosperidade individual e,
simultaneamente, contribuir para o desenvolvimento do conjunto da nação.
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O Estado Varguista voltava-se ao homem trabalhador, “expressão viva e máxima de
nossas possibilidades de desenvolvimento socioeconômico” (Gomes, 1982, p.122). Na
política social elaborada por Vargas através do MTIC foram os trabalhadores urbanos,
organizados em sindicatos, com ocupações reconhecidas e definidas por lei, alçados à
categoria de cidadãos. Cidadania redefinida, não mais representando a posse dos
direitos civis e políticos, mas a posse dos direitos sociais. Sendo assim, grande parcela
da população urbana e rural que se encontrava à margem desse mundo do trabalho
formalizado e, portanto, à margem da cidadania, não era alcançada pelas políticas
sociais desenvolvidas no âmbito do MTIC. Tais indivíduos constituiriam a clientela do
MES.
Foi possível perceber que, embora não tenha sido efetivada nenhuma mudança no
formato da assistência social até então desenvolvida no país, cuja execução ficava a
cargo das instituições filantrópicas, o Estado buscou efetivar um apoio mais efetivo a
tais entidades, que se voltavam aos indivíduos não alçados pelas políticas sociais
desenvolvidas no âmbito do MTIC. Dentro dessa perspectiva, foram criados
mecanismos que pudessem viabilizar uma maior participação do Governo Federal como
organizador, padronizador e coordenador das ações realizadas pela iniciativa privada em
contexto nacional, como a Caixa de Subvenção e o Conselho Nacional de Serviço
Social (CNSS). Tais iniciativas revelaram também uma tentativa de adequação da
política social desenvolvida pelo MES às diretrizes mais gerais da política varguista de
centralização e verticalização das ações estatais.
Dentre as instituições filantrópicas voltadas à assistência social contempladas pela
política social desenvolvida pelo Ministério da Educação e Saúde (MES), encontra-se o
Abrigo do Cristo Redentor (ACR), que figura entre aquelas que receberam os valores
mais elevados de subvenção entre os anos de 1939 a 1945. Será, a partir desse contexto
político-social do governo varguista de enfrentamento da pobreza, valorização do
trabalho e maior intervenção do Estado na questão social, investigada as razões pelas
quais o Abrigo do Cristo Redentor (ACR) recebeu esse apoio significativo do Governo
Federal através do MES. Nesse sentido, o próximo capítulo abordará o surgimento e
desenvolvimento dessa entidade filantrópica na cidade do Rio de Janeiro, os
personagens envolvidos na sua história, os seus objetivos e público-alvo, assim como a

56

sua estrutura de funcionamento, buscando identificar quais eram as características que o
diferenciavam das demais instituições filantrópicas da sua época.
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Capítulo 2 – O complexo assistencial denominado Abrigo do Cristo Redentor

Em 25 de dezembro de 1936, noticiava o Jornal do Brasil: “Inaugura-se, hoje, às 10
horas e 30 minutos, o Abrigo Redentor, que virá a resolver em definitivo o velho e
tormentoso problema da mendicância nas ruas da Capital da República” (Abrigo, 25
dez.1936). Foi essa aspiração que impulsionou um grupo de senhores ilustres a se reunir
na residência de Álvaro Henrique de Carvalho, alto funcionário do Banco do Brasil,
para coordenar as primeiras ações necessárias à instalação daquela obra assistencial.
Almirante Isaías de Noronha; Jaime de Souza Praça, delegado da Seção de
Mendicância; Átila Ramos Sobrinho, presidente do Sindicato dos Lojistas; os jornalistas
Borja Reis, de A Noite, e Ernesto Cony Filho, do Jornal do Brasil, dentre outros,
compareceram àquela reunião, realizada em 25 de janeiro de 1935, atendendo à
convocação de Rafael Levi Miranda, idealizador do projeto.
A Obra de assistência aos mendigos e menores desamparados da cidade do Rio de
Janeiro – Abrigo do Cristo Redentor surgiu como uma sociedade civil de direito privado
com a finalidade de conceder assistência moral e material a todo mendigo ou menor
desamparado, incluindo, a este último grupo, assistência educativa, independentemente
da nacionalidade, cor, religião, sexo, idade, estado civil e de saúde, quer fossem
encontrados na via pública ou entregues na instituição57. Todavia, nos anos
subsequentes, essa proposta inicial seria amplamente sobrepujada. Em curto espaço de
tempo, a unidade Abrigo do Cristo Redentor transformar-se-ia em um verdadeiro
complexo assistencial, composto de diferentes instituições espalhadas pela cidade e pelo
estado do Rio de Janeiro. De mendigos58 e menores desamparados se voltaria também a
filhos de pescadores e agricultores, alcançando um número cada vez maior de pessoas.
Tal crescimento impulsionou, inclusive, a transformação da sua natureza jurídica em
Fundação, em agosto de 194359, promovendo o estabelecimento de um novo tipo de
relação entre a entidade e o Governo Federal.
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Estatutos da Sociedade Civil Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados da
cidade do Rio de Janeiro (Brasil, Sociedades Civis, 17 jan. 1936).
58
Optamos por utilizar neste trabalho o termo “mendigo”, já que fazia parte da denominação da
própria instituição em análise. Entretanto, reconhecemos que essa expressão é pejorativa e
estigmatizante. “Mendigo” aqui é compreendido como homem pobre, morador de rua, que não
necessariamente vive de esmolas ou de vadiagem.
59
Brasil, decreto-lei n. 5.760, 19 ago. 1943.
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O presente capítulo objetiva analisar o surgimento e o desenvolvimento no período
Varguista, especificamente entre os anos de 1936 a 1945, dessa instituição filantrópica
denominada Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados da Cidade do
Rio de Janeiro – Abrigo do Cristo Redentor, assim como o papel desempenhado por
Rafael Levi Miranda, o seu criador, para a efetivação desse projeto assistencial. Será
empreendida também uma análise sobre a estrutura de funcionamento de cada um dos
seus departamentos, que compunham, em conjunto, um verdadeiro complexo
assistencial na época.

2.1 De Salvador ao Rio de Janeiro: Rafael Levi Miranda e a criação do Abrigo do
Cristo Redentor
“Um louco de Deus”. Esse é o título do poema escrito por Carlos Drumonnd de
Andrade em homenagem a Levi Miranda, publicado no jornal logo após o seu
falecimento, em 1969. Através dos seus primeiros versos, é possível entrever o tipo de
impressão que aquele homem causava nas pessoas da sua época e ao próprio
Drummond. Iniciara a sua argumentação da seguinte forma:
- Este homem é doido – diziam uns de Levi Miranda. - Este homem é
santo – corrigiam outros. E todos deviam ter razão. Doido e santo, que
diferença faz? Ambos pulam a cerca da norma comum (...). Limites
entre a loucura e a santidade, estabeleça-os quem puder (...). Não vou
pleitear a canonização de Levi Miranda (...). Mas sempre o achei um
louco manso, de particular doçura, que atingiu certo nível de santidade
humana pelo esquecimento de si mesmo e pela consagração às
crianças, aos velhos e aos desvalidos em geral (Andrade, 18 nov.
1969). (Fig. 2.1)

A memória de Levi como um homem santo ainda é preservada por muitos daqueles que
com ele conviveram. Embora a sua construção enquanto memória não seja objeto da
nossa análise, tal imagem – santo ou “louco de Deus” – teve efeitos concretos sobre a
trajetória institucional e pode ser estímulo à reflexão sobre a atuação desse personagem
tão emblemático para a história do Abrigo do Cristo Redentor.
Levi Batista de Miranda, batizado Rafael Levi Miranda após a sua conversão ao
catolicismo, nasceu na cidade de Amargosa, no interior da Bahia, em 5 de fevereiro de
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1895 (Pondé, 1977, p.15, 24) (Fig. 2.2)60. Era o terceiro filho de um próspero
negociante chamado João Izidro de Miranda, que decidiu distribuir todos os seus bens
aos pobres após regressar de uma temporada na Ilha de Itaparica, onde buscava a cura
de um beribéri. Lá conviveu e fez amizade com um pastor americano61, que estimulou a
sua conversão à Igreja Batista. Levi vivenciou todas as dificuldades financeiras
enfrentadas pela família advindas da decisão do pai de viver como “pregador do
Evangelho”, dedicado, inclusive, a viagens missionárias (Pondé, 1977, p.16, 17)62.
Quando completou 12 anos, foi matriculado no Colégio Batista Americano, o que
exigiu a sua transferência para Salvador. Ao concluir o curso secundário, por volta de
1912, viajou para os Estados Unidos a convite da família Taylor, proprietária do colégio
onde estudava, a fim de cursar mecânica aplicada à eletricidade na Universidade do
Texas (Amaral Neto, s.d.)63. Regressou ao Brasil em 1918 sem concluir o curso, devido
à convocação feita naquele ano aos estudantes estrangeiros para lutarem no exército
americano na Primeira Guerra Mundial, sob pena de deportação para os que se
recusassem (Miranda, 30 maio 2011).
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Tanto na carteira de identidade como no atestado de reservista de Rafael Levi Miranda consta
o registro de 1899 como o ano do seu nascimento. No entanto, na carteira de trabalho e no
atestado de óbito é registrado o ano de 1895. Nesses dois documentos o seu o nome é registrado
com ‘ph’ e ‘y’: Raphael Levy Miranda. Neste trabalho optou-se pela grafia: Rafael Levi
Miranda (Miranda, Carteira de identidade, 2011).
61
Este pastor pode ser o missionário americano Charles Davis Daniel, que desembarcou no
Brasil, em Salvador, no ano de 1886, tornando-se pastor da Primeira Igreja Batista da Bahia.
Mário Ribeiro Martins menciona que esse missionário foi obrigado a mudar-se para o Rio de
Janeiro em virtude de uma doença inesperada, o beribéri (MARTINS, 2007).
62
Não foi possível confirmar todos os detalhes da versão de Pondé em relação ao processo de
conversão do pai de Levi Miranda à denominação Batista, mas pode-se encontrar confirmação
de que ele foi pastor da Igreja Batista de pelo menos três localidades diferentes da Bahia nas
décadas de 1910 e 1920. Na ata da 8ª reunião anual da CONVENÇÃO Batista Brasileira (1914),
há registro de João Izidro de Miranda como pastor da cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia.
Nas atas e relatórios da CONVENÇÃO Batista Brasileira (1922) consta nome de João Izidro
como Reverendo de Itabuna, Bahia. Enquanto nas atas da 18ª Reunião da CONVENÇÃO
Batista Brasileira (1929) encontra-se registro de que ele era o representante da Igreja de Castro
Alves, Bahia.
63
Quando menciona a família Taylor, Amaral Neto pode estar se referindo a família de Zacarias
Clay Taylor, que chegou a Salvador em 1882 e estabeleceu ali a Primeira Igreja Batista da
Bahia. Em 1898, fundou naquela cidade o Colégio Americano Egídio, o primeiro colégio batista
do Brasil. Zacarias Taylor teria falecido no Texas em 1919, ou seja, mesmo local dos EUA onde
Levi Miranda havia ido estudar (MARTINS, 2007).
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De volta ao Brasil, empregou-se Levi como bedel64 no Colégio Ipiranga de Salvador.
Por essa época casou-se com Maria Angelina de Souza, com quem teve um filho,
Antônio Izidro de Miranda. Teria sido ela o motivo da sua conversão e batismo na
Igreja Católica, por haver condicionado o casamento àquela situação. Segundo a mística
que cerca esse personagem, a leitura de um livro sobre São Francisco de Assis
influenciou-o de tal maneira que deixou de ser apenas um católico dominical para se
tornar um religioso praticante, uma espécie de “visionário”, imbuído da ideia de fazer
bem aos pobres (Pondé, 1977, p.45; Miranda, 30 maio 2011).
Tirando proveito, talvez, do capital de relações estabelecidas até aquele momento, Levi
conseguiu emprego no Banco Nacional Ultramarino e, em seguida, no Banco do Brasil
(1922)65. Alguns meses depois de ser admitido neste último estabelecimento bancário,
pediu demissão para dedicar-se à exploração comercial de um estábulo. No entanto,
como a experiência não foi bem-sucedida, ingressou no Banco Francês-Italiano e,
posteriormente, em 1928, foi readmitido no Banco do Brasil, onde permaneceu até se
aposentar (Pondé, 1977, p.24, 25)66.
Ao longo desses anos, Levi Miranda envolveu-se cada vez mais com ações
assistenciais. Em 1928, quando exercia as funções de caixa do Banco do Brasil na
agência de São Félix, no Recôncavo Baiano, associou-se à Conferência dos Vicentinos67
64

Definição de bedel: Chefe de disciplina em escolas; censor, disciplinador; funcionário
subalterno encarregado de tarefas administrativas nas faculdades (Houaiss, 2009).
65
Consta na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de Levi Miranda a data da sua
admissão no Banco do Brasil em 22 de dezembro de 1922, na função de caixa. No entanto, na
própria CTPS existe registro que a entrega desse documento ocorreu em 2 de março de 1935.
Ou seja, mais de dez anos depois da sua admissão, período no qual já estava no Rio de Janeiro
(Miranda, Ministério do Trabalho..., 2011).
66
Amaral Neto menciona que em 31 de julho de 1923 Levi Miranda solicitou exoneração do
cargo que ocupava no Banco do Brasil, desde 12 de dezembro 1922, voltando ao banco apenas
em 6 de fevereiro de 1928. O autor não menciona o motivo que levou Levi a pedir exoneração
do Banco do Brasil e qual ocupação teve entre 1923 a 1928 (Amaral Neto. sd.). Sobre esse
aspecto, Antônio Izidro de Miranda declarou apenas que o seu pai, Levi Miranda: “Se casou e
entrou para o Banco Francês-italiano e, de lá, passou para o Banco do Brasil” (Miranda, 30
maio 2011).
67
A Sociedade de São Vicente de Paulo, também conhecida como Conferências de São Vicente
de Paulo, é uma organização católica, laica e de voluntários, de mulheres e homens dedicados à
ajuda pessoal aos que têm qualquer tipo de carência. Foi fundada em Paris, em 1833, por um
grupo de jovens laicos. As Conferências da Sociedade de São Vicente de Paulo, células base da
Instituição, reúnem-se normalmente todas as semanas para tratar dos assuntos de ajuda aos
pobres que lhes competem, de acordo com a sua zona de influência que é, habitualmente, o
território de uma Paróquia (O que é sociedade..., Acesso em: 20/02/2012). Antônio Izidro de
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na angariação de donativos em prol da criação de um albergue para os fugitivos da seca
(Pondé, 1977, p.42). Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, para onde foi transferido em
1932, organizou um festival beneficente no cinema da cidade, do qual participou como
cantor, acompanhado ao piano pela esposa, juntamente com alguns funcionários do
Banco do Brasil, conseguindo, assim, recursos para a revitalização de um asilo de
mendigos na região68. Em meados de 1933, devido a uma doença pulmonar,
provavelmente tuberculose, que acometeu a sua esposa, retornaram para a Bahia69.
A presença na capital desse estado de numerosos flagelados da seca70, que circulavam e
habitavam nas ruas, motivou Levi a lutar pela construção de um abrigo que pudesse
acolher aquelas pessoas. Agiu em nome e com autorização da Sociedade de São Vicente
de Paulo, até mesmo ao apresentar a sua proposta ao prefeito da cidade, com o pedido
de um prédio que pudesse viabilizar a consecução daquele projeto71. Sendo atendida a
Miranda declarou que Levi não possuía vinculação com nenhuma instituição católica e não era
da ordem dos Vicentinos. Segundo ele, “Ele [Levi] era católico apostólico romano, mas não
tinha nada de Vicentino (...). Os Vicentinos gostavam dele, gostavam de ir lá [no Abrigo]. (...).
Mas ele não era ligado a nada. Ele era ligado a Deus” (Miranda, 30 maio 2011).
68
Na mesma época, Levi Miranda recebeu o título de Contador Provisionado, concedido pela
Superintendência do Ensino Comercial (Miranda, Ministério da Educação..., 2011), após ser
constatado que ele preenchia as exigências da alínea VIII do artigo 2° do decreto 21.033, de 8
de fevereiro de 1932. Assim determinava o Art. 2º do decreto n. 21.033: “Serão registrados na
Superintendência do Ensino Comercial, para os efeitos das garantias e regalias discriminadas,
(...) além dos certificados e diplomas expedidos pelos estabelecimentos de ensino comercial,
oficializados e oficialmente reconhecidos, (...) os títulos de habilitação conferidos aos
profissionais, brasileiros e estrangeiros, que comprovarem, perante a mesma Superintendência
(...) qualquer das seguintes condições: (...) VIII, que tenham assinado laudos periciais,
igualmente em data anterior à referida na alínea precedente” (Brasil, decreto 21.033, 8 fev.
1932). No Diário Oficial 18 nov. 1935 foi publicado relação de bacharéis, perito-contadores,
contadores, atuário e guarda livros registrados na Inspetoria Geral do Ensino Comercial, para
garantia das regalias constantes do título III do decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931, e art.
1° e 2° do decreto n. 21.033, de 8 de fevereiro de 1932. Na relação 46 de Contadores pela alínea
VIII, do decreto n. 21.033, consta o nome de Raphael Levy Miranda. No entanto, não foi
encontrada justificativa para adequação de Levi Miranda a tal alínea VIII (Brasil, Ministério da
Educação e Saúde Pública, 18 nov. 1935).
69
Antônio Izidro relata que a sua mãe “começou a passar mal do pulmão, por causa do clima de
Barra Mansa” (Miranda, 30 maio 2011). Pondé informa que a esposa de Levi “adoeceu
gravemente, acometida de pneumonia. Na convalescença, o seu médico recomendou mudança
de clima” (Pondé, 1977, p.45).
70
Sobre a seca de 1932 que assolou a Bahia, ver: MARTINS, Daiane Dantas. Um flagelo no
sertão baiano: cotidiano, migração e sobrevivência na seca de 1932 (Vila de Canabrava do
Gonçalo/Xique-Xique). Dissertação (Mestrado) – Departamento de Ciências Humanas da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Santo Antônio de Jesus, Bahia, setembro/2010 e
JESUS, Zeneide Rios de Jesus. Trabalho e pobreza nas serras auríferas do sertão baiano (19301940). Revista Mundos do Trabalho, v.1, n. 1, janeiro-junho de 2009.
71
Na sua obra, Jaime Pondé transcreve um trecho do relatório apresentado pelo Prefeito do
Município de Salvador, José Americano da Costa, ao Governador do Estado, Capitão Juracy
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sua requisição, campanhas financeiras foram realizadas com o apoio dos Vicentinos, das
autoridades locais e da elite baiana para a arrecadação de verba que seria destinada à
adaptação e aparelhamento daquele imóvel (Pondé, 1977, p.52-55). Dessa forma, em 24
de junho de 1934, foi inaugurado o Abrigo do Cristo Redentor de Salvador, que já
contava com cerca de 80 recolhidos pelo delegado Tancredo Teixeira. Sob os cuidados
das Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração72, os internos eram aproveitados em
diversos serviços de limpeza, cozinha, horta e pocilga, além de trabalhos na fábrica de
botão de osso e caixa de papelão instalada nas suas dependências. Assistência médica e
dentária também eram oferecidas, existindo, inclusive, um pavilhão destinado aos
tuberculosos com capacidade para 150 leitos (Pondé, 1977, p.62).
Ao objetivar recolher das ruas da capital baiana a população pobre, desabrigada,
retirante da seca, o Abrigo de Salvador contribuía para a solução de um problema que
ocupava o topo da agenda política local: a recuperação da ordem pública. Propiciava
não apenas refúgio aos mendicantes, mas também lhes concedia uma ocupação,
colaborando com o governo na transformação de indivíduos, antes ociosos, em força
produtiva para o país. Além disso, em uma cidade carente de leitos para tuberculosos,
disponibilizava no seu interior um espaço destinado ao isolamento desses doentes
(Pondé, 1977, p.62). Por isso, não é difícil imaginar o grande apoio que obteve das
autoridades, das elites baianas e da Igreja naquele momento. Supõe-se ter sido o sucesso
de tal iniciativa e a sua repercussão os promotores da ida de Levi Miranda para a Capital
Federal.

Montenegro Magalhães, relativo ao exercício de 1932/1935, através do qual é possível atestar a
provável associação de Levi Miranda com os Vicentinos naquele empreendimento: “Assim, ao
calor com que Levi Miranda, pela Sociedade dos Vicentinos, se consagrava a essa obra
bendita, associei a minha compreensão do dever, para que esse empreendimento se levantasse
sobre sólidos alicerces. Conjugadas a ação do poder público e particular, seria para se esperar
êxito feliz e certo” (Pondé, 1977, p.72 – grifo meu).
72
A Congregação das Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus foi fundada em Alès, sul
da França, em 3 de junho de 1864, quando a Igreja celebrava a Festa do Sagrado Coração de
Jesus, por Laurence Rivière-Dejean, que recebeu o nome de Irmã Francisca do Sagrado
Coração, tendo como cofundadores: Sophie Veillon e Pe. Félix Brunel. O carisma das Irmãs
Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus consiste em seguir o Cristo pobre, humilde e
crucificado, a exemplo de São Francisco de Assis, dedicando-se à evangelização e à catequese,
de preferência na educação, na assistência social, e à saúde, sem excluir a possibilidade de
outras obras, que se enquadrem na vida da Igreja (Congregação... e Irmãs..., Acesso em:
20/02/2012).
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2.2 Construindo o Abrigo do Cristo Redentor no Rio de Janeiro (1935-1936)
Como funcionário do Banco do Brasil, Rafael Levi Miranda foi transferido para o Rio
de Janeiro a pedido do próprio Presidente Getúlio Vargas, que desejava o
estabelecimento, nessa cidade, de obra idêntica àquela já efetuada em Salvador (Pondé,
1977, p.68, 76)73. A estratégia adotada por Levi para concretizar o seu projeto
assistencial na Capital Federal, no início de 1935, não foi muito diferente daquela posta
em prática com sucesso na Bahia. Estabeleceu contato com os membros da Sociedade
de São Vicente de Paulo, com o delegado encarregado da Seção de Mendicância, com o
Sindicato dos Lojistas, e com autoridades, como o próprio Presidente Vargas, a quem
solicitou a doação de um terreno para viabilizar a construção do Abrigo do Cristo
Redentor (ACR) (Pondé, 1977, p.75).
O Morro do Frota, localizado na antiga Av. Suburbana, atual Av. dos Democráticos, no
bairro de Bonsucesso74, foi cedido por arrendamento75 ao ACR pelo Governo Federal76
(Fig. 2.3). A concessão foi seguida por um movimento de arrecadação de recursos para
a construção dos seus primeiros pavilhões. Os Vicentinos colaboram de forma
consistente com o recolhimento de doações, intensificado pela realização de uma
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Antônio Miranda informa que Levi continuou sendo funcionário do Banco do Brasil,
recebendo proventos a partir daquele banco, mas foi colocado à disposição da Presidência da
República para que tivesse disponibilidade total para se dedicar ao trabalho do Abrigo (Miranda,
30 maio 2011).
74
A Avenida dos Democráticos perpassa três bairros: Bonsucesso, Higienópolis e Manguinhos.
Não existe consenso até hoje sobre em qual bairro o Abrigo do Cristo Redentor está situado,
sendo ora identificado como Bonsucesso, ora como Manguinhos ou Higienópolis.
75
Definição de arrendamento: contrato pelo qual o dono de bens imóveis [a União] assegura a
outrem [o Abrigo], mediante contribuição fixa ou reajustável a prazo certo, o uso e o gozo
desses bens [terreno] (Houaiss, 2009).
76
No dia 24 de setembro de 1935, o responsável pela Diretoria do Domínio da União
comunicou ao diretor do Departamento Nacional de Portos e Navegação, através de um ofício,
despacho favorável do Presidente da República em relação ao processo n. 35.657/1935, através
do qual Rafael Levi Miranda pediu arrendamento do Morro do Frota (Brasil, Ministério da
Fazenda, 28 set. 1935). No dia 25 de setembro de 1935, Levi Miranda foi comunicado, através
de um ofício encaminhado por Julião de Sá Freire Peçanha, então diretor da Diretoria do
Domínio da União, que o seu pedido de cessão do Morro do Frota fora atendido pelo Governo
Federal (Peçanha, AGCRJ, 25 set. 1935). Diretoria do Domínio da União era um departamento
do Tesouro Nacional responsável por todos os serviços pertinentes aos bens da União. Ver:
art.1, decreto-lei n. 22.250, de 23 de dezembro de 1932. Secretaria do Patrimônio da União é a
atual denominação desse órgão, que integra a estrutura do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. (Origem das terras públicas... e Origem do SPU... Acesso em:
07/06/2012).
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Campanha Financeira na sede do Cassino Beira-Mar77, entre os dias 2 a 10 de dezembro
de 1935 (Pondé, 1977, p.82, 84). O evento parece ter atingido a expectativa dos seus
organizadores, pois, segundo Isaias de Noronha78, então Presidente do Abrigo do Cristo
Redentor (ACR) do Rio de Janeiro, o valor arrecadado atingiu cifras superiores àquelas
previstas no orçamento para a efetivação daquele empreendimento (relat. 1936, p.3,
479). A presença de várias personalidades da elite carioca, como os empresários Wolff
Klabin e Guilherme Guinle, além dos juízes Burle de Figueiredo e Sabóia Lima (Pondé,
p.84), provavelmente, contribuiu para o resultado positivo da campanha.
A grandiosidade do projeto inicial de construção do Abrigo do Cristo Redentor pode ser
constatada a partir das suas plantas arquitetônicas, encaminhadas à Prefeitura do Distrito
Federal na ocasião em que foram solicitadas a licença e isenção de taxas para a
realização das primeiras obras. O edifício da administração abrigava duas salas,
cozinha, aparelhos sanitários, refeitório, dormitório para crianças, creche, rouparia para
homens e mulheres, farmácia, capela, celas das irmãs, consultório médico e dentário
(Fig. 2.4). Além desse edifício, concomitantemente seriam construídos os pavilhões
alojamentos, cada um com capacidade para 180 leitos, um pavilhão refeitório para 600
pessoas, o pavilhão do isolamento, destinado aos tuberculosos, a Igreja, quatro oficinas
e o necrotério80 (Fig. 2.5, 2.6).
Inicialmente, o Abrigo do Rio de Janeiro possuía capacidade para 1.000 internos,
incluindo um total de 100 crianças com idade inferior a sete anos (Miranda, 21
jan.1937); como o de Salvador, objetivava não apenas oferecer teto, alimentação e
77

Natalia Neves informa que o Teatro-Cassino Beira-mar foi inaugurado em 18 de junho de
1926 e localizava-se no Passeio Público da cidade do Rio de Janeiro. Neves informa que o
conjunto do Teatro Cassino e Cassino Beira-mar foi projetado para as comemorações do
Centenário da Independência, em 1922, mas não ficou pronto a tempo. Por isso, o empresário
Nicoli Viggiani teria proposto ao prefeito Alaor Prata a transformação dos prédios em teatro, de
um lado, e casa noturna, do outro, com restaurante, casa de chá, salão para banquetes e boate.
No entanto, segundo a autora, o Teatro-Cassino Beira Mara acabou não sendo utilizado como
cassino, apesar do nome, e foi demolido na administração de Henrique Dodsworth (1937-1945)
(NEVES, 2009, p.31).
78
Isaías de Noronha foi o primeiro presidente do Abrigo do Cristo Redentor (ACR) do Rio de
Janeiro. Maiores informações sobre Isaías de Noronha ver biografia: Disponível em:
<http://www4.planalto.gov.br/informacoespresidenciais/isaias-de-noronha>.
Acesso
em:
09/07/2012.
79
Utilizaremos a abreviatura “relat.” em referência aos [Relatórios Oficiais do Abrigo do Cristo
Redentor (1937-1945)]. Arquivo Central do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),
Brasília.
80
[Processo n. 39681], AGCRJ, 1935.
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assistência médica àqueles que ali chegavam, mas também trabalho. No seu interior
foram instaladas oficinas – como Charutaria, Sapataria, Colchoaria, Saboaria,
Carpintaria e Mecânica –, nas quais os abrigados “aptos” podiam trabalhar, sendo-lhes
concedidapequena remuneração. As atividades desenvolvidas nessa unidade assistencial
eram divididas entre as seções masculina e feminina. Os abrigados da seção masculina
cozinhavam, arrumavam e limpavam os seus pavilhões, serviam a mesa, trabalhavam na
lavoura, no estábulo, no galinheiro, dentre outras atividades. Já as mulheres ocupavamse das cozinhas da seção infantil e da administração, passavam a ferro e lavavam toda a
roupa, costuravam, teciam renda de almofadas, limpavam os seus pavilhões, dentre
outras atividades (relat. 1937, p.19). Sobre o trabalho realizado no interior desse
departamento, Antônio Izidro Miranda lembrou:
Tinha uma turma que trabalhava na padaria lá dentro. Tinha outra que
trabalhava no refeitório, na cozinha. Tinha cozinheira ajudando...
Tudo deles [internos] mesmo. Tinham os atendentes de enfermagem.
Tinham as mulheres, as costureiras... A ordem [franciscana] mandou
pra lá uma superiora, uma vice-superiora, uma enfermeira diplomada,
uma farmacêutica diplomada, uma costureira, uma ecônoma, uma
nutricionista... Nossa era uma estrutura enorme...! (...) Cada coisa
tinha sua estrutura própria lá dentro. E aquilo funcionava com eles
(Miranda, 30 maio 2011).

A administração interna da instituição ficou a cargo da Congregação das Irmãs
Franciscanas do Sagrado Coração, que contavam com a colaboração de alguns poucos
funcionários81 (relat. 1937, p.10, 11). Estes últimos atuavam nas oficinas,
provavelmente orientando ou coordenando os internos na realização dos serviços (relat.
1937, p.19), e em “setores-chave”, como na parte de transportes, cuidando dos
caminhões destinados a buscar donativos ou da ambulância (Miranda, 30 maio 2011).
Através do relatório oficial do ACR do ano de 1937, o presidente Hélion Póvoa82
informava que em dezesseis meses de funcionamento a instituição havia abrigado 1.385
mendigos, dos quais 635 haviam saído, “muitos integrados à sociedade como valores
humanos aproveitados, encaminhados ao interior ou empregados em estabelecimentos
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No relatório de 1942, o então Presidente, Hélion Póvoa declarava: “Essas alturas de nossas
cifras de produção [nas oficinas] dizem bem da atividade de nossos abrigados, uma vez que
praticamente não temos empregados e funcionários, mas simplesmente guias dos recolhidos”
(relat. 1942, p.35).
82
Dr. Hélion de Menezes Póvoa foi o segundo Presidente do ACR e redator dos relatórios
oficiais da instituição dos anos de 1937 até 1942, ano do seu falecimento.
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da cidade” (p.8). Acrescentava que dos 750 abrigados que ali permaneceram, 217
desenvolviam atividades diversas, sendo “todos remunerados, ainda que modestamente,
vivendo e curando-se por esse admirável remédio que é o trabalho” (relat. 1937, p.8).
Alguns anos depois, Hélion Póvoa declararia:
No Abrigo, a faina continua mesma de sempre. As boas irmãs, guiadas
pela Irmã Maria de São José, Superiora, mantêm magnífica ordem,
condições ótimas de asseio, e só no leito ou em desocupação perene,
aqueles abrigados absolutamente incapacitados para o trabalho pela
doença ou invalidez física. Quanto ao mais, todos realizando
ocupações, pequenos afazeres, obrigações mínimas ou então
atividades maiores, sempre sob a tutela médica e compensados pela
remuneração (relat. 1942, p.34, 35).

O desenvolvimento de tal perspectiva assistencial no ACR é reafirmada por Antônio
Izidro. Segundo ele,
Todo aquele que podia trabalhava. Não era obrigado. Se ele quisesse
ficar lá vagabundeando o dia inteiro ficava, mas se quisesse um
trabalhinho para ganhar... porque eles ganhavam! Eles tinham tudo lá
dentro e ainda ganhavam dinheirinho pelo trabalho deles (Miranda, 30
maio 2011).

Todavia o Abrigo não foi a única instituição da época a atuar dentro desses moldes
assistenciais. Na cidade de São Paulo, dentre as instituições filantrópicas privadas que
prestavam assistência aos desvalidos, pode ser destacada a atuação da Assistência
Vicentina aos Mendigos. Desde 1931, quando foi fundada, a entidade recebia mendigos
apreendidos nas ruas pela polícia, associando o recolhimento à aceitação de
ensinamentos e técnicas sobre o valor positivo do trabalho (Martins, 1998, p.110). Nas
suas chácaras, de Vila Mascote e de Bussocaba, era exigida aos internos a realização de
serviços na área da construção civil, na fabricação de pães, nas hortas, estábulos,
cozinha, lavanderia e em outras atividades, como a barbearia e a costura (Martins, 1998,
p.115).
Tanto a Assistência Vicentina aos Mendigos como o Abrigo do Cristo Redentor (ACR)
apresentavam-se como “locais estratégicos”, "onde os internos recebiam os preceitos
considerados necessários para se tornarem trabalhadores e daí virem a ser cidadãos,
dignos de permanecerem em meio ao convívio social” (Martins, 1998, p.115). Dentro
dessa perspectiva, ambas as instituições filantrópicas deveriam contribuir para a solução
de um problema considerado emergente nos espaços urbanos das grandes cidades – o
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número crescente de desocupados que perambulavam pelas ruas – e, afinadas com o
discurso político propagado pelo Governo Vargas, deveriam promover o enfrentamento
da pobreza através da educação e do trabalho.
Talvez a maior diferença na assistência prestada pelas duas entidades filantrópicas
esteja no fato de a unidade do ACR não exigir dos seus internos a realização de
trabalho. Ali, os internos “válidos” não eram forçados, mas estimulados, através do
recebimento de uma pequena remuneração, a executar algum tipo serviço, quer fosse
nas oficinas ou na limpeza e arrumação dos pavilhões. E foi a partir dessa diretriz de
“assistência ativa”, de estímulo ao trabalho, que os dirigentes do Abrigo procuraram
prosseguir e expandir o seu projeto assistencial.

2.3. Instituto Profissional Getúlio Vargas e Aprendizado Agrícola Sacra Família:
preparando artífices e agricultores para o Brasil
Quando as obras de construção do Abrigo de Bonsucesso ainda estavam em andamento,
Rafael Levi Miranda solicitou ao Governo Federal arrendação da antiga Chácara
Gassier, área fronteiriça ao Morro do Frota, situada na Av. Leopoldo Bulhões, visando
ao estabelecimento de um abrigo de menores. O pedido foi atendido em meados de
193683 e, no ano seguinte, o Instituto Profissional Getúlio Vargas (IPGV) começou a ser
erguido 84. Contudo, antes do término das suas obras, a nova unidade já abrigava 65
menores desamparados, “para dar-lhes instrução e educação moral, cívica e
83

O termo de arrendamento da Chácara Gassier determinava a cessão do prédio daquela chácara
ao Abrigo a título precário, ou seja, mediante pagamento anual de 1:200$00 (Brasil, Ministério
da Fazenda, 7 ago. 1936). No entanto, foi com a publicação da Lei N. 497, de 9 de setembro de
1937, que os terrenos do Morro do Frota e da Chácara Gassier, de propriedade da União, foram
cedidos de forma definitiva, a título gratuito e perpétuo, à Obra de Assistência aos Mendigos e
Menores Desamparados da cidade do Rio de Janeiro (Brasil, lei n. 497, 9 set. 1937).
84
Bilhete, sem assinatura, com data de 18 de novembro de 1935, informa que o Almirante Isaías
de Noronha e Levi Miranda haviam estado no Palácio do Catete para deixar com o Presidente da
República ofício solicitando subvenção para a manutenção e auxílio das obras “já iniciadas”
daquele Abrigo de Menores (Bilhete, 18 nov. 1935). Entretanto, em carta de 21 de janeiro de
1937, dirigida ao Presidente Vargas, Levi mencionava que as obras daquela unidade precisavam
ser iniciadas naquele ano (1937) (Miranda, AN, 21 jan. 1937). No relatório oficial do Abrigo do
ano de 1936, o Almirante Isaías de Noronha mencionava existir apenas 200:000$000 (duzentos
contos de réis), fornecidos pelo Governo Federal para a realização das obras daquele abrigo de
menores, e que o restante da verba seria adquirida através de Campanha, a ser realizada em
julho daquele ano (relat. 1936, p.8).
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profissional” (Miranda, 21 jan. 1937). Através do relatório oficial do ACR de 1937, é
possível apreender a expectativa dos dirigentes da entidade em relação àquele
departamento recém-criado:
O Instituto Profissional Getulio Vargas vai ocupar sem favor um posto
excepcional no precário ensino técnico-profissional de nosso país.
Dedicar-se-á à formação consciente de operários técnicos, recebendo
adolescentes de 12 a 18 anos, pondo assim a sua guarda um dos
momentos mais perigosos e decisivos da evolução humana de algumas
centenas de desamparados, que viriam fatalmente constituir fardos
nefastos para o Estado, crescidos e aperfeiçoados na escola dos mil
delitos (relat. 1937, p.7).

Naquele momento, em 1937, no IPGV estavam sendo construídas: a Escola de
Panificação, coordenada por Raul Monteiro85, a Escola Técnica do Café, cujas
aparelhagens haviam sido doadas por Jayme Fernandes Guedes, Presidente do
Departamento Nacional de Café, e a Oficina de Solda Elétrica, que estava sendo
montada a partir da filantropia de Mario de Almeida (relat. 1937, p.7). No ano seguinte
já estariam em funcionamento as oficinas de marcenaria, alfaiataria, padaria,
datilografia, enfermagem, tecelagem, construção civil, sapataria, barbearia, mecânica,
vimaria. Nas dependências daquele instituto, o ato de abrigar estaria associado ao ensino
técnico-profissional, e nas oficinas instaladas no seu interior, os menores aprenderiam
na prática uma profissão, recebendo uma pequena remuneração pelas horas ali
trabalhadas86.
O total de aprendizes do IPGV se elevaria a cada ano: de 51 em 1938, passaria a 192 em
1939 e a 329 em 1940 (relat. 1939, p.21; relat. 1940, p.17). Mas os dirigentes daquela
entidade acreditavam não ser suficiente apenas propiciar um aumento no número de
85

O português Raul Monteiro Guimarães chegou ao Brasil por volta de 1927 e 1929, após
deixar a direção da Companhia Industrial de Portugal e Colônias, onde esteve ligado à empresa
Companhia Luz Stearica do Rio de Janeiro, do também português Zeferino de Oliveira, e à
fundação do Moinho da Luz, importante núcleo da indústria de moagem, uma seção da primeira
empresa (Paulo, 2004, p. 379). Na Assembleia Geral Ordinária da Obra de Assistência aos
Mendigos e Menores Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro, realizada em 31 de maio de
1938, Levi Miranda chamou a atenção para a presença de Raul Monteiro Guimarães naquela
reunião, “homem que estava trabalhando pela instalação da mais moderna oficina do IPGV”,
angariando donativos para a construção de uma Escola de Panificação, que estava quase
concluída (Brasil, Sociedades Civis, 9 ago. 1938). Na reunião do Conselho Nacional de Serviço
Social (CNSS) do dia 4 de novembro de 1938, Levi Miranda convidou os demais membros do
Conselho para assistirem a instalação da Escola de Panificação, no dia 7 de novembro às 12
horas (CNSS, Filho, 5 jan. 1939).
86
De acordo com o Presidente Póvoa: “(...) o Instituto gratifica aqueles que, aprendendo, já
produzem (...) jamais explorando o trabalho de quem quer que seja” (relat. 1942, p.23).
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menores com qualificação profissional, defendiam a necessidade de prepará-los de
acordo com a realidade do mercado nacional. Tal proposição é explicada pelo
presidente Hélion Póvoa,
O objetivo é preparar não técnicos de formação profissional
requintada, mas artífices conhecedores conscientes de suas profissões
manuais, valores capazes de serem úteis aos nossos serviços, com os
escassos recursos de nosso aparelhamento e não profissionais com
prosápias exigindo absurdos salários, mais preferindo mandar do que
fazer. O Instituto é uma fábrica de operários para um Brasil real e não
para um Brasil imaginário (relat. 1940, p.15).

Os dirigentes do ACR acreditavam também, sendo o Brasil um país tradicionalmente
agrário-exportador e de industrialização ainda incipiente, ser necessário investir na
valorização e no estímulo às atividades agrícolas. Constituía preocupação o reduzido
número de alunos do IPGV que optavam pelas profissões agrícolas (horticultura e
agricultura). No ano de 1939, “em mais de 350 adolescentes lá recolhidos, só 4 alunos
se dispuseram espontaneamente a enfrentar a vida do campo, desejando ingressar no
aprendizado agrícola” (relat. 1939, p.22, 23). Por isso, aos internos foi imposto, como
“corretivo pedagógico”, 12 horas semanais de prática de horticultura. Acreditando que
as “vocações naturais pelos trabalhos do campo” estavam sendo prejudicadas pelas
“vocações artificiais”, o Presidente do Abrigo argumentava:
E na Avenida Rio Branco muitos brasileiros ilustres ainda proclamam
ser o Brasil um país essencialmente agrícola... Ao meu ver isto exige
enérgico corretivo por parte do governo. Não traduz ausência de
vocações naturais pelos trabalhos do campo, mas sim vocações
artificiais pelos ofícios que fazem a beleza sedutora e repleta de
miséria das cidades. Todos pensavam querer ser mecânicos,
automobilistas, aviadores... quando não, banqueiros, cientistas ou
“gângster”... conforme viram e se entusiasmaram, não na realidade da
vida, mas na fantasia dos filmes cinematográficos (relat. 1939, p.23).

A partir dos dados existentes em alguns relatórios oficiais do ACR foi possível compor
um quadro com a relação de oficinas do IPGV e o número de alunos anualmente
matriculados em cada uma delas:
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TABELA 2.1
Movimento de matrículas nas Oficinas IPGV – 1938 a 1942
193787
193888
194189
1939
1940
Curso Vocacional (V)
Oficinas IPGV
V
P
V
P V P
Curso Profissional (P)
7
Marcenaria
29
55
Alfaiataria
10
21
38
5
Datilografia
1
Enfermaria
6
2
Tecelagem
16
11
2
1
43
Construção Civil
2
Sapataria
30
41
Barbearia
4
6
1
10
8
46
45
Mecânica
Panificação
11
24
19
7
Vimaria
14
35
Copa-Cozinha
6
4
Horticultura
1
1
Agricultura
8
2
TOTAL
51
192 - 296 33
TOTAL (V+P)
329
Ano

1942
V

P

9
32
28
9
22 19
50
26
5
9
64 19
25
1
23
1
279 63
342

----- = a cor cinza aponta falta de informação nos relatórios que pudessem oferecer dados para preencher as lacunas.
- [travessão] = ausência de informação do número de menores envolvidos naquelas atividades em determinado ano.

Os dados apresentados no quadro acima reforçam a afirmação do Presidente do ACR
em relação ao número reduzido de alunos que optava pelas atividades agrícolas
(horticultura e agricultura). No ano de 1938, dos 192 matriculados nas oficinas do
IPGV, apenas 4 escolheram envolver-se com a prática da horticultura. No ano seguinte,
de um total de 329 alunos, 2 optaram pela horticultura e 2 pela agricultura, enquanto a
oficina de marcenaria receberia 62; a de mecânica, 53; e a de construção civil, 43.
Mecânica, construção civil e marcenaria foram as oficinas que receberam o maior
quantitativo de alunos. Por isso, os dirigentes daquela instituição estabeleceram a
obrigatoriedade da prática agrícola, visando conter o total abandono daquela atividade
pelos seus alunos, desejosos de aprenderem os ofícios em voga na época.

87

No relatório de 1937 é registrado apenas que os menores haviam se aplicado na plantação de
verduras com pequeno ensino prático de agricultura, além da aprendizagem de cozinha,
alfaiataria e serviço de copa. Não é especificado o número de menores envolvidos em cada
atividade (relat. 1937, p.18).
88
Não foi localizado relatório do ano de 1938. As informações referentes ao ano de 1938 foram
extraídas do relatório de 1940.
89
Não constam tais informações no relatório de 1941, assim como não existe esse tipo de
informação nos relatórios de 1943 a 1945.

71

Essa valorização e investimento no ensino agrícola pelo Abrigo provavelmente levou o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a ceder a ele o Aprendizado Agrícola de Sacra
Família90. Localizada no município de Vassouras, a nova unidade objetivava a formação
de trabalhadores rurais e não necessariamente técnicos agrícolas. Horticultura,
pomicultura, suinocultura, avicultura e pecuária leiteira eram algumas das atividades ali
desenvolvidas (relat. 1942, p.37).
Sobre a manutenção e educação dos seus internos, o movimento de entrada e saída dos
alunos do Aprendizado Agrícola Sacra Família, apresentado no relatório oficial de
1942, pode dar uma noção de como isso acontecia:

TABELA 2.2
Movimento de entrada e saída de alunos – Aprendizado Agrícola Sacra Família –
Ano 1942
Meses
do Ano

Matrícula
anterior

Entraram

Saíram

Fugiram

Transferidos

Readmitidos

Total

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
SUBTOTAL
TOTAL

57
55
64
72
72
81
81
81
80
84
86
78

9
10
3
11
4
3
6
4
2

2
2
1
2

2
3
1
2
2
9
3

2
2
1
1
2
1

1
-

55
64
72
72
81
81
81
80
84
86
78
74

-

52

7

22

9

1

-

-

52

1

-

90

- 38

O decreto N. 6.359, de 30 de setembro de 1940, que transferiu a sede do Aprendizado
Agrícola Nilo Peçanha do Município de Vassouras para o Km 47 da Estrada Rio-São Paulo,
também estabeleceu o retorno da jurisdição da Fazenda Sementes de Sacra Família, situada em
Vassouras, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, incumbindo-o, inclusive, da manutenção,
em estabelecimento adequado, dos 60 alunos que estavam ali internados (Brasil, decreto n.
6.359, 30 set. 1940). Acreditamos que essa fazenda foi entregue ao Abrigo juntamente com a
responsabilidade de manutenção dos menores que ali estavam internados. No balanço financeiro
do ACR, apresentando no seu relatório oficial de 1940, aparece a discriminação das despesas
efetuadas no Aprendizado Agrícola Sacra Família nos meses de novembro e dezembro de 1940
(relat. 1940, p.72), exatamente um mês após a publicação do mencionado decreto N. 6.359, de
30 de setembro de 1940.
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Verifica-se, a partir desse quadro, que 57 alunos estavam matriculados nesse
departamento do ACR no início do ano de 1942. No entanto, dos 52 menores que
ingressaram, além de uma readmissão, 38 deles saíram: 7 deles por motivo não
explicitado, 9 transferidos para outras unidades e 22 fugidos. Ou seja, o número de
fugas era realmente expressivo, representando mais da metade do número de menores
saídos naquele ano. Tal fato pode ser um indicativo de que nem todos os alunos queriam
ou estavam satisfeitos de estar ali. Por isso, a afirmação de Hélion Póvoa de que estava
ocorrendo uma convergência dos menores locais para aquela escola, não só nela se
internando, como nela vivendo em semi-internatos, é questionável (relat. 1942, p.37).
Observando o movimento de entrada e saída de alunos do IPGV daquele mesmo ano, é
possível constatar que a fuga não era uma ocorrência exclusiva da unidade de
Vassouras:
TABELA 2.3
Movimento de entrada e saída de alunos – IPGV – Ano 1942
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
SUB-TOTAL
TOTAL

Matrículas
490
486
489
486
504
505
499
477
469
467
462
462
Média
-

Entraram
8
35
19
41
26
14
35
6
13
7
14
5
223
223

Saíram
8
10
9
4
5
5
27
10
4
1
4
87

Fugiram
2
10
8
4
11
8
20
4
3
6
2
3
81

Transferidos
7
12
5
15
9
7
10
7
4
11
9
96
-267

Falecidos
1
1
1
3

Total
486
489
486
504
505
499
477
469
467
462
462
453*
480**
480

*Embora o cálculo correto seja 451, mantive o total 453, de acordo com a tabela original (relat.1942, p.20)

A partir do quadro acima, é possível constatar que dos 223 menores que ingressaram no
IPGV, 267 saíram: 87 por motivo não explicitado, 96 transferidos para outras unidades,
3 falecidos e 81 fugidos. Esse elevado número de fugas, tanto do IPGV como do
Aprendizado Agrícola, nos conduz à reflexão sobre a forma de ingresso e o tipo de
disciplina a que eram submetidos os internos daquela instituição filantrópica.
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2.4 Os internos do Abrigo: entre a necessidade e a liberdade
No relatório de 1940, Hélion Póvoa, ao comentar sobre a construção da enfermaria do
Instituto Profissional Getúlio Vargas (IPGV) pelos seus próprios internos91, fornece
uma pista sobre uma das formas de ingresso dos menores naquele departamento:
“construída [a enfermaria] dos alicerces à cumeeira, esquadrias e pinturas, tudo feito por
brasileiros só há dois anos recolhidos das ruas malsãs ou dos lares degradados por
vícios ou miséria!” (relat. 1940, p.20, 21 – grifo meu). Essa declaração nos mostra que
alguns menores daquela unidade do ACR advinham das ruas ou de lares cujos pais eram
considerados incapazes de lhes oferecer condições de vida digna, sendo, por isso,
colocados sob a tutela do Juizado de Menores.
Um contrato firmado entre o Ministério da Justiça e Negócios Interiores (MJNI) e o
ACR, desde 31 de julho de 193992, garantia a internação e educação no IPGV de 130
menores encaminhados pelo Juízo de Menores do Distrito Federal. As cláusulas do
contrato evidenciam as minuciosas exigências que o Abrigo se submetia a cumprir
quanto à forma de organização do ensino, ao tipo de serviço e às instalações que seriam
destinadas àqueles internos. Quanto às instalações, o contratante obrigava-se a
providenciar, dentre outros requisitos, dormitório que tivessem número suficiente de
janelas e luzes artificiais para iluminação e vigilância durante toda a noite, assim como
janelas com teias de arame na cozinha e copa (cláusula nona). Tal determinação pode
ser vista como indício da preocupação das autoridades judiciais em relação à
possibilidade de fuga daqueles menores, sendo-lhes exigido o estabelecimento de
medidas preventivas que pudessem evitá-la.
A partir desse contrato, o ACR se comprometia também a oferecer educação física,
intelectual, profissional, moral, religiosa e agrícola, dispondo para cada grupo ou fração
de 50 alunos um professor de instrução primária e de educação física, assim como um
instrutor militar para todo o estabelecimento. Para o ensino agrícola era exigida a
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Na ata da Assembleia Geral Ordinária do ACR, realizada no dia 3 de dezembro de 1941, que
tinha como objetivo a eleição de Diretoria e Conselho Fiscal, Levi Miranda homenageou Dr.
Américo R. Veloso, que havia se oferecido para conseguir por meio de donativos todo o
material necessário ao pavilhão enfermaria do IPGV, de modo a se poder inaugurar aquele
pavilhão completamente equipado de todo o material para o seu bom funcionamento (Brasil,
Sociedades Civis, 16 abril 1941).
92
Brasil, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 2 set. 1939.
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manutenção de seções de horticultura, viveiros, pomicultura, jardinocultura e cultura
forrageira93, cultura intensiva de cereais – com emprego de diferentes métodos
modernos de lavoura e maquinaria agrícola necessária às culturas. Exigia-se também a
manutenção de pocilga, aviário, apiário, curral, pastos divididos, banheiro carrapaticida
e uma pequena seção de laticínios, para a ministração do ensino da zootecnia e da
veterinária prática. Tais cláusulas evidenciam um rigor disciplinar e de ensino, que
também pode ter sido fator de estímulo à fuga de alguns menores, não adaptados às
regras de conduta da instituição.
Além do encaminhamento pelo Juiz de Menores, eles podiam ingressar no IPGV através
de pedido de internação pelos próprios pais ou familiares. Isaura Bender Rodrigues
Pinheiro, uma das primeiras dirigentes do Instituto Natalina Janot, departamento do
Abrigo criado apenas em 1945 e destinado a receber crianças do sexo masculino de 6 a
12 anos, relatou que juntamente com a sua irmã, Albertina Bender Queiroz94, dirigiu-se
ao Abrigo Cristo Redentor, em Bonsucesso, a fim de solicitar a internação do seu
sobrinho, Newton Queiroz, naquele Instituto. Segundo ela, mesmo diante da negação de
um funcionário da secretaria quanto à existência de vagas, conseguiu falar com o
próprio Levi Miranda, que atendeu ao seu pedido (Pinheiro, 28 jun.2011). O nome de
Newton Queiroz95 foi encontrado no relatório de 1942, constando da lista de menores
que haviam deixado o IPGV antes da conclusão do curso profissional, recebendo suas
carteiras profissionais para se “atirarem à luta pela existência” (relat. 1942, p.22, 23).
Segundo Póvoa, “Razões bem compreensíveis em país de baixo nível econômico do
povo justificavam a impossibilidade de retermos até o fim do curso profissional
numerosos educandos” (relat. 1942, p.22).
Outro motivo de afastamento dos menores daquela instituição era a sua retirada pelos
próprios pais. No relatório de 1941, Hélion Póvoa declarava que no ano anterior (1940),
44 menores haviam sido retirados no meio da jornada educativa por “caprichos ou
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Culturas forrageiras são prados temporários semeados e espontâneos, por um período inferior
a cinco anos, para corte ou pastoreio (Superfície agrícola..., Acesso em: 23/07/2012).
94
Albertina Bender Queiroz foi a primeira administradora do Instituto Natalina Janot. Segundo
Isaura Bender Rodrigues Pinheiro, em determinado momento, ela foi transferida para atuar na
Escola de Lavradores e Vaqueiros, em Santa Cruz, e no Aprendizado Agrícola Sacra Família,
em Vassouras, lugar onde trabalhou por mais tempo (Pinheiro, 28 jun.2011).
95
Isaura Pinheiro informou que o seu sobrinho começou a trabalhar no próprio escritório do
IPGV, sendo, posteriormente, transferido como funcionário para outras unidades, onde
permaneceu até se aposentar (Pinheiro, 28 jun.2011).
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ladinices” dos pais que, segundo ele, olhavam os filhos “com vistas de negociantes”
(p.31). Por isso, defendia a remodelação do método de internação dos menores, para que
os candidatos fossem selecionados ao máximo, de preferência só atendendo órfãos ou
pessoas de condições de extrema pobreza (p.30). A existência de um artigo específico
no “Regulamento das Escolas Profissionais da Fundação Abrigo do Cristo” (1945) com
prescrições em relação à retirada de menores pelos pais ou responsáveis pode ser
indicativo de que tal acontecimento não era algo tão esporádico. O artigo 192
determinava que a retirada dos menores apenas fosse concedida por motivos “justos e
atendíveis”, podendo ser exigido do pai e do responsável a indenização das despesas
realizadas com a educação do mesmo, não cabendo ao aluno retirado o direito de obter a
carteira profissional às expensas e por interferência das escolas (Fundação Abrigo,
1945, p.48, 49).
Sendo assim, constata-se que a clientela do IPGV não era constituída apenas de menores
recolhidos das ruas ou encaminhados pelo Juizado de Menores, mas existia a
possibilidade de pais e responsáveis solicitarem vagas para os seus filhos diretamente na
sede do Abrigo ou, até mesmo, através de carta encaminhada ao próprio Presidente da
República96. Alguns meninos internados no Instituto Natalina Janot, quando atingiam
12 anos, também eram encaminhadas para lá97. Quanto à saída dos menores daquele
estabelecimento, os motivos eram os mais diversos, desde a retirada pelos próprios pais
até o afastamento para ingresso no mercado de trabalho, a transferência para outras
unidades do Abrigo ou a própria fuga.
Todavia, a fuga não seria uma ocorrência exclusiva dos departamentos do Abrigo
voltados à assistência de menores, especificamente do IPGV e do Aprendizado
Agrícola. Através da construção de um quadro relativo ao movimento de saída de
abrigados da seção destinada aos mendigos do Abrigo, entre os anos de 1937 a 1945, é
possível identificar que um número elevado de pessoas saía sem consentimento:
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Laudelina da Silva, doméstica de Coroa Grande, solicitou ao Presidente da República, através
de carta do dia 14 de janeiro de 1942, matrícula para o seu filho, Benedito Urubatão Silva, na
Escola de Marambaia, administrada pelo ACR. Tal pedido lhe foi negado por ter o seu filho a
idade de 10 anos, quando a idade mínima para o ingresso nessa Escola era de 12 anos (Silva,
AN, 14 jan. 1942).
97
Isaura Pinheiro menciona que os menores do Instituto Natalina Janot, quando atingiam 12
anos, iam para outras escolas do Abrigo. Segundo ela, “Todos [iam para outras escolas do
Abrigo]. Não iam para outras não. Os pais não iam ser bobos, os parentes, porque sabiam que ia
tendo continuação” (Pinheiro, 28 jun.2011).
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TABELA 2.4
Movimento de Saída - Abrigo de Bonsucesso – 1937 a 1943
1937

Ano98
Motivos de
Saída
Restabelecidos
Sem
consentimento
Falecidos
Hospitalizados
Removidos
para o IPGV
Removidos
para diversos
lugares
Total

1938

1939

1940

1941

1942

1943

H

M

C

H

M

C

H

M

C

H

M

C

H

M

C

312

75

63

79

56

65

253

177

54

524

268

78

947

331

154

61

54

-

313

62

-

456

72

-

809

45

-

808

24

-

46
10

41
6

12
4

88
27

76
14

4
-

146
54

131
28

15
-

243
91

208
32

4
25

148
44

159
15

14
45

8

-

23

22

-

16

16

-

-

-

-

38

6

-

-

535

208

69

1667

553

145

855

450

198

437

176

102

85 925 408
H = Homens
M = Mulheres
C = Crianças

Verifica-se que no ano de 1937 mais da metade dos homens que entraram no Abrigo
saíram dali “restabelecidos” (312). Já o número de “restabelecidos” do sexo feminino
não foi tão elevado (75), não chegando à metade do total de mulheres que haviam
deixado o estabelecimento naquele ano (176). No entanto, no ano de 1939, dos 535
homens que deixaram o Abrigo, 313 saíram sem consentimento e apenas 79 foram
“restabelecidos”, não ultrapassando o número de falecidos (88). O número de pessoas
que deixavam o Abrigo de Bonsucesso consideradas “restabelecidas” era realmente
grande, mas o número de saídas sem consentimento (fugitivos) atingia marcas bastante
expressivas e dignas de registro.
Para compreender essa incidência de fuga no Abrigo, é necessário refletir sobre a forma
de ingresso dessas pessoas na instituição, como foi considerado para os menores
internos da instituição. Através do relatório oficial do ACR do ano de 1940, Hélion
Póvoa expunha: “Só no mês de março último o Abrigo recebeu, encaminhados pela
Polícia, mais de 232 pessoas do que em todo o ano de 1936” (relat. 1940, p.11).
Naquela época, o recolhimento de mendigos das ruas da cidade pela polícia era
atividade usual. A prática da mendicância era considerada crime passível de punição.
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O relatório de 1936 não disponibiliza dados completos. Por isso, não foi incluído no quadro.
Os relatórios de 1944 e 1945 não informam tais dados.
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Com a promulgação do Código Penal de 189099, os mendigos que tivessem saúde e
aptidão para trabalhar, ou mesmo aqueles que fossem inábeis para o trabalho, mas
fossem encontrados em locais que existissem asilos destinados ao seu recolhimento,
seriam penalizados com “prisão celular”100 pelo tempo mínimo de 5 dias e máximo 4
meses. A Lei das Contravenções Penais, promulgada em outubro de 1941101, apenas
buscaria aumentar o tempo de cumprimento para tais penas.
Silvia Helena Zanirato Martins (1998), analisando os inquéritos policiais e processos
judiciais elaborados a partir da detenção e condenação de indivíduos por vadiagem ou
mendicidade no estado de São Paulo entre os anos de 1933 e 1937, constatou um
aumento significativo no número de detenções policiais e correcionais por mendicidade
naquele período (p.100). Segundo ela, “este crescimento pode ser entendido como
consequência do policiamento intensivo de que a cidade se revestiu, revelando a
preocupação com a manutenção da ordem pública” (p.99). A pesquisa revela que as
pessoas detidas pela prática de atos considerados delituosos – atitude suspeita nas ruas,
embriaguez, desordem, vadiagem e mendicância – eram, na maioria, “operários sem
qualificação, havendo ainda um número grande de jornaleiros e trabalhadores agrícolas,
além de indivíduos sem profissão declarada” (p. 92, 93). Na sua opinião, os dados por
ela obtidos revelam as dificuldades que a mão de obra pouco qualificada, advinda
principalmente do interior e de outros estados do país, estava enfrentando para
conseguir emprego e sobreviver à custa de trabalho considerado honesto e produtivo
(p.97).
A fuga dos internos do Abrigo torna-se um fato compreensível quando se supõe o uso
da coerção pela polícia para encaminhamento da população desabrigada àquela
instituição filantrópica. Alguns internos provavelmente estavam insatisfeitos com a
perda da liberdade e com o novo cotidiano, regulado por normas de convivência e ações
de controle. No entanto, não há indícios suficientes para justificar a ocorrência de tais
fugas como resultado das precárias condições de vida no interior daquela instituição,
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Capítulo XII – Dos mendigos e ébrios, art. 391 a 398, do decreto n. 847, de 11 de outubro de
1890, que promulga o Código Penal (Brasil, decreto n. 847, 11 out. 1890).
100
Segundo Lydia Pereira, “A prisão celular é aquela em que se impõe ao condenado o
cumprimento em regime de segregação. Nesse regime, o condenado cumpre-a isoladamente e
não em convívio com os demais condenados” (Pereira, 2007, p.8).
101
Art. 60, Lei de Contravenções Penais, Decreto-lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941.
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como supõe Silvia Martins para as fugas ocorridas em Vila Mascote e Bussocaba,
departamentos da Assistência Vicentina aos Mendigos de São Paulo (Martins, 1998,
p.114, 115).
É importante destacar o grande número de estrangeiros que figuravam entre os homens
apreendidos e internados no Abrigo já no primeiro ano de funcionamento da instituição:

TABELA 2.5
Estrangeiros internos - Abrigo Cristo Redentor – 1936
Sexo
Homens
Mulheres
Nacionalidades
55
35
Portugueses
10
5
Italianos
9
3
Espanhóis
4
Sírios
3
1
Alemãs
1
Ingleses
3
Chineses
3
Austríacos
1
Suíço
3
Russos
1
Indiano
1
Siberiano
1
Polaco
1
1
Africano
1
Paraguaio
93
49
Total

Total
90
15
12
4
4
1
3
3
1
3
1
1
1
2
1
142

TABELA 2.6
Quantitativo de internos do Abrigo de Bonsucesso - relatórios oficiais – 1936 a 1945
Ano102
Sexo
Brasileiro (B)
Estrangeiro
(E)
B+E
Total

1936
H
330

M
187

93

49

423

236
720

102

1937
C

H
320

M
228

35

30

61

355

258
670

1939
C

H
474

M
269

57

9

57

531

278
890

1940
C

H
529

M
340

127

26

81

656

366
1.114

1941
C

H
589

M
329

167

23

122

756

352
1.224

Os relatórios de 1938 e 1942 não disponibilizam tais dados.

1943
C

H
636

M
409

219

41

116

855

450
1.503

1944

1945

C

H

M

C

H

M

C

198

786

444
1.409

179

816

443
1.346

87
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Em 1936, primeiro ano de funcionamento, constata-se que dos 659 adultos internados
no Abrigo, 142 eram estrangeiros, mais da metade com nacionalidade portuguesa e
espanhola. Embora os anos de 1937 e 1939 revelem uma redução no número de internos
estrangeiros (65 e 66), os relatórios dos anos subsequentes mostram que esse número
voltaria a crescer, atingindo cifras mais elevada no ano de 1943, com um total de 260
estrangeiros. Tais dados podem indicar a situação na qual vivia um grande número de
imigrantes que chegavam ao país em busca de melhores condições de vida,
principalmente no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mas não
conseguiam incorporação no mercado de trabalho, protegido por leis de valorização da
mão de obra nacional103.

2.5 A perspectiva reabilitadora do Abrigo do Cristo Redentor: de maltrapilhos a
homens úteis
No relatório oficial do ACR de 1940, Hélion Póvoa comunicava que com a colaboração
da polícia havia sido concedida solução “senão completa, pelo menos relativa, ao
problema da mendicância” que, segundo ele, “durante um século havia zombado das
medidas repressivas ou profiláticas”. O dirigente declarava ainda que o Abrigo fazia
mais do que recolher mendigos, pois além de recolher, curava-os corporal e
espiritualmente, “a muitos deles possibilitando completa redenção, de trapos vexatórios
das ruas reconquistando em seguida a nobre condição de valores humanos úteis ao
convívio social” (relat. 1940, p.40).
103

O Decreto n. 19.482, de 12 de dezembro de 1930, estabelecia medidas a fim de limitar a
entrada no território nacional de passageiros estrangeiros de terceira classe, dispondo também
sobre a localização e o amparo de trabalhadores nacionais. No seu art. 3° determinava a
obrigatoriedade das empresas disponibilizarem 2/3 das suas vagas, pelo menos, a brasileiros
natos (Brasil, decreto 19.482, 12 dez. 1930). Ângela de Castro Gomes (1999) declara que essa
foi uma dentre uma série de iniciativas tomadas visando ao controle da entrada de estrangeiros e
à orientação da sua localização no país. Gomes menciona que “Desde o início de seu governo,
Vargas teria previsto as implicações de um não-controle da imigração, relacionando-o com a
necessidade de ‘valorização do capital humano’ nacional, e com a própria estabilidade política
do país. O problema imigratório apresentava, sem dúvida, uma face econômico-social que só se
agravara com a crise internacional de 1929 e todos os seus conhecidos desdobramentos. O
número de desempregados era grande, como era grande o movimento interno que trazia mais
mão de obra do campo para a cidade. Tudo isso redimensionava o problema político da presença
maciça de estrangeiros no país” (p.67, 68). Maiores informações sobre a política imigratória no
período, ver: SEYFERTH, Giralda. Os imigrantes e a campanha de nacionalização do Estado
Novo. In: Pandolfi, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
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De acordo com a perspectiva assistencial dessa instituição, o trabalho era considerado o
remédio para a cura daqueles internos que haviam chegado ao Abrigo como mendigos.
Os dirigentes daquela instituição acreditavam que através do trabalho podiam promover
o cancelamento da identidade de mendigo daqueles homens pobres, que a partir do seu
ingresso na instituição, passavam a se ver e a serem vistos como indivíduos úteis ao
país. Por isso, Hélion Póvoa declarava de forma incisiva: “No Abrigo não há, pois,
mendigos: ou são enfermos e estão no leito, ou são ex-mendigos e estão no trabalho!”
(relat. 1937, p.8).
No entanto, 80% da população do Abrigo de Bonsucesso era constituída de portadores
de doenças crônicas, catalogados como os que se locomoviam com facilidade, os que
possuíam dificuldade de locomoção e os que não podiam se locomover
espontaneamente (relat. 1942, p.48). Tal quantitativo de doentes internos justificava o
constante e crescente investimento realizado no desenvolvimento dos serviços médicos
daquela instituição filantrópica. A proposta feita ao Serviço de Assistência Hospitalar
do Distrito Federal pelos dirigentes do ACR em agosto de 1937, de receber
aproximadamente 100 doentes crônicos existentes nos hospitais Estácio de Sá, São
Francisco e Pedro II, mediante subvenção de 100 mil réis mensais por pessoa, é um
indício de que aquela estrutura de atendimento não era insignificante104.
Um “Pavilhão Hospital”, posteriormente denominado “Hospital Central”, foi construído
no interior do Abrigo de Bonsucesso, em 1941, contava com 200 leitos, dois
pavimentos, salas de operações, esterilização e laboratórios de análises (relat. 1941,
p.23). Isso conduziria à reforma do setor médico daquela unidade, viabilizando o
oferecimento de serviços especializados em diversas áreas, como dermatologia,

104

Na exposição de motivos do Diretor Geral de Saúde, João de Barros Barreto, do dia 26 de
agosto daquele ano, sobre o processo n. S.E. 12.046-37 do Serviço de Obras do MJNI, que
apontava as obras mais urgentes a serem realizados em alguns estabelecimentos ligados ao
Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal. Na exposição, João de Barros Barreto
menciona proposta, constando da fl. 138 daquele processo, feita pelos diretores do ACR, Hélion
Póvoa e Levi Miranda, de receber naquele estabelecimento os doentes crônicos dos hospitais
Estácio de Sá, São Francisco e Pedro II, todos pertencentes ao Departamento Nacional, até no
máximo 100, mediante subvenção de 100 mil réis mensais ‘per capita’. No mesmo Diário
Oficial consta argumentação favorável àquela proposta do ACR por Samuel Libério e parecer
também favorável do Presidente da República (Brasil, Ministério da Educação e Saúde,10 nov.
1937).
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ginecologia, psiquiatria, dentre outras105. No ano seguinte, com a criação do
Departamento de Saúde, composto pelo próprio Hospital Central e departamentos
médicos das demais unidades, o diretor médico do Abrigo de Bonsucesso, Dr. João
Tavares Gomes106, foi encarregado de presidir a reorganização e centralização técnica
daquele setor (relat. 1942, p.40).
Os dados estatísticos do serviço médico, obtidos através dos relatórios oficiais do ACR
dos anos de 1937 a 1945, revelam o grande investimento daquela entidade na promoção
da saúde física dos seus internos e da população que para ali afluía em busca de
atendimento. De um total de 2.660 consultas realizadas no ano de 1936, alcançou-se a
marca de 18.728 em 1945, época na qual as intervenções cirúrgicas e radiografias já
eram realizadas nas suas dependências. O incremento dessas atividades do setor médico
pode ser aferido a partir dos números relativos às intervenções: no ano de 1941,
correspondiam a 42, sendo apenas 1 grande e 41 pequenas, enquanto em 1945 já seriam
realizadas 90 intervenções, 70 grandes e 20 pequenas ou médias.
Os relatórios oficiais da instituição apresentam tais cifras do departamento médico do
ACR sempre próximas aos dados do serviço religioso, evidenciando a preocupação dos
seus dirigentes em propiciar a cura do corpo associada à da alma. A simples presença ou
registro nesses relatórios dos números correspondentes ao “movimento religioso” é algo
que, por si só, já evidencia a importância que possuía para aqueles que o
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O serviço médico estava sob a direção do Dr. João Tavares Gomes, que passou à condição de
residente a partir do ano de 1941, e contava com os seguintes médicos especialistas: o clínico e
tisiologista Dr. Jaime Pondé, os clínicos Dr. Francisco Medéla e Dr. Camilo Cassab, o cirurgião
Dr. Carlos Eduardo da Silva, o assistente de cirurgia Dr. Nivaldo Machado, o dermatologista
Dr. Luiz Campos Mello, o otorrinolaringologista Dr. Walter Muller Reis, o oftalmologista Dr.
Aloísio Pinto da Luz, o homeopata Dr. Jorge Pachá, o pediatra Dr. Alfredo Ornellas, o
bacteriologista e laboratorista Dr. Ederlindo Serra e Dr. Silvio Ribeiro Junior (relat. 1941, p.25).
Posteriormente, vieram compor a equipe: Dr. Joel Marques Braga e Dr. Geraldo Raimundo,
como médicos internos, Dr. Edson de Araújo Costa, como psiquiatra, e Dr. Gustavo
Montenegro, como médico extra (relat. 1942, p.50).
106
Naquele momento, foi exigido ao diretor médico passar à condição de residente do Abrigo de
Bonsucesso (relat. 1942, p.40). Antônio Izidro menciona que Levi Miranda achava que o
provedor tinha que morar lá [no Abrigo] e o diretor médico também. Segundo ele, “[Levi]
Custou a arranjar um médico, mas arranjou (...). Ai construiu a casa do médico. (...) Então, tinha
a nossa casa, a casa do padre e a casa do diretor médico e a casa do diretor de recolhimento de
donativos, transporte, estas coisas. As quatro casas (...)” (Miranda, 30 maio 2011).
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confeccionaram. Consta o número de batizados, confissões, missas, extremas-unções107,
comunhões, primeira comunhão de adultos e menores, uniões legitimadas ou
casamentos, catequeses, crismas, viáticos, aulas de religião, pregações e catequeses. É
registrado, por exemplo, que no ano de 1937 testemunhou-se 12.663 confissões, número
mais elevado que as 8.902 do ano de 1939 e as 10.909 do ano seguinte. Quanto às
comunhões, os números foram crescentes, de 6.643 no ano de 1936 a 34.730 em 1937,
37.116 em 1939 e 41.409 em 1940. Os números das extremas-unções também tenderam
à elevação, provavelmente proporcional ao crescimento no número de abrigos, 61 em
1936, 213 em 1937 e 319 em 1940. Já os viáticos, de apenas 8 ocorridos no ano de 1937
chegaram a 67 em 1939. Os demais ofícios atingiram somas mais variáveis e em
proporções menores.
Essa associação entre a cura do corpo e da alma pode encontrar explicação no fato de o
Abrigo ser uma entidade católica, dirigida e administrada por fiéis dessa religião. Havia
um objetivo religioso relacionado e declarado no amparo oferecido pela instituição,
conforme palavras do próprio “provedor perpétuo” Levi Miranda,
É a Fundação Abrigo do Cristo Redentor uma obra essencialmente
religiosa, visando através de todos os aspectos materiais e espirituais
da assistência que presta, desde a criança até o velho, ligar ou religar a
criatura ao Criador. Processando, como única e verdadeira, a fé
católica, não recusa seu amparo aos que tiverem crença diferente,
pois, entende que a nossa filiação divina, comum a todos os seres
humanos, nos obriga, pela lei da caridade, a colaborar com a graça
para que a criatura encontre Deus que talvez esteja a sua espera dentro
dos muros do “Abrigo” (relat. 1945, p.14).

Observa-se que o próprio Hélion Póvoa é apresentado como alvo e fruto do trabalho
cristão desenvolvido por essa entidade assistencial. No texto “Hélion Póvoa e o Abrigo
Cristo Redentor”, Alfredo Ornellas (1944) menciona que foi o “predestinado” Levi
Miranda que teve “a inspiração divina de ir procurar em um laboratório, um médico,
atarefado com o labor universitário (...), para dizer-lhe que Deus o havia escolhido para
presidir a instituição (...)” (p.116). Segundo ele, inicialmente, o médico negou o convite,
por não se sentir “bastante católico” para dirigir uma obra que contava com o trabalho
de frades e freiras. Entretanto, relata que certo dia ao chegar em casa, após a meia-noite,
subindo os degraus que davam acesso à sua varanda, Hélion Povoa avistou uma mulher
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A extrema-unção envolve a unção de um doente com um óleo sagrado dos enfermos,
abençoado especificamente para esse fim, e o viático, para a hora da morte (Igreja Católica.
Acesso em: 28/01/2012).
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com o seu filho adormecido encolhidos em um canto, onde procuravam repouso. Tendo
rogado-lhe para ali pernoitar, pois havia sido abandonada pelo seu marido e não tinha
para onde ir, a mulher teve o seu pedido atendido. Comovido com aquela cena e
confrontado pela sua esposa, Póvoa interpretou tal acontecimento como um sinal de
Deus para que aceitasse o convite de Levi. “Desde, então, a cada dia mais se edificava a
sua crença” (p.116), destacou Ornellas. Por fim, acrescentando que aquele homem
tornara-se um “católico fervoroso”, que decidiu, inclusive, fazer a sua Primeira
Comunhão em meio aos mendigos do Abrigo de Bonsucesso (p.117).
Entretanto, na sua missão de resgatar almas, o Abrigo buscava também cumprir um
serviço em favor do país. O interesse de conciliar esses dois objetivos fica mais evidente
quando Levi declara que o Abrigo avançava resolutamente no setor de amparo ao
menor, porque via nele “um imenso serviço a prestar ao Brasil e, ao mesmo tempo, um
excelente meio para levar almas ao encontro do Cristo” (relat. 1943, p.17). Propagando
o trabalho como instrumento de “cura” para o corpo de homens pobres, desocupados e
menores desamparados, e desenvolvendo-o em todas as suas dependências, o ACR
mostrava-se sintonizado com a proposta político-social do Governo Vargas. Dessa
forma, esta instituição filantrópica realizava a sua obra cristã e, simultaneamente,
buscava promover uma política assistencial condizente com o projeto Varguista de
impulsionar o desenvolvimento de uma nação próspera e benfazeja.

2.6 Lutando no Front Interno: A Escola de Pesca Darcy Vargas e o esforço de
guerra
Em curto espaço de tempo, a Obra de Assistência aos Mendigos e Menores
Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro – Abrigo do Cristo Redentor – expandiu a
sua proposta assistencial direcionando as suas ações não apenas a mendigos e menores
desamparados. Por isso, a supressão do subtítulo “Obra de Assistência aos Mendigos e
Menores Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro” foi proposta e aprovada, diante da
constatação de que a assistência já estava indo além daqueles dois grupos108. A Escola
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Ver Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Obra de Assistência aos Mendigos e
Menores Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro, realizada em 3 de dezembro de 1940, que
objetivava a reforma do estatuto daquela entidade (Brasil, Sociedades Civis, 16 abr. 1941).
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de Pesca Darcy Vargas surgia como mais um departamento daquela obra filantrópica,
atendendo menores nem sempre considerados desamparados (relat. 1940, p. 13).
A construção da Escola de Pesca Darcy Vargas teve início provavelmente no segundo
semestre de 1939, na Ilha de Marambaia, município de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Em
outubro de 1939, o Ministro da Agricultura, Fernando da Costa, solicitara autorização
do Presidente da República para que parte do valor destinado à construção da Escola de
Pesca no Saco do São Francisco, em Niterói, fosse reservada à construção da Escola
Profissional de Pesca que a instituição Abrigo do Cristo Redentor realizaria na Ilha de
Marambaia. No entanto, o Presidente Getúlio Vargas, em resposta ao pedido do
Ministro, autorizaria o projeto e a execução da Escola de Pesca do ACR, em detrimento
da Escola de Pesca no Saco de São Francisco, argumentando a não necessidade de
construção de duas escolas de pescas tão próximas109. Além disso, o Presidente Vargas
ordenaria a entrega da quantia total (500:000$0), antes reservada à Escola de Niterói,
como auxílio ao Abrigo110. Tal atitude é reveladora da prioridade concedida pelo
governo ao projeto do ACR em detrimento da proposta do próprio Ministro da
Agricultura.
Além dessa quantia inicial, o Ministério da Agricultura concederia 1.000.000$0 ao
ACR, em julho do ano seguinte, como auxílio para prosseguimento da construção da
Escola Profissional de Pesca da Marambaia. A informação foi obtida através do ofício
encaminhado pelo Ministro da Agricultura, Fernando Costa, ao Presidente da
República, em fevereiro de 1941111, através do qual comunicava a necessidade daquela
Escola de obter mais 2.660:000$0 para a conclusão das suas obras, inclusive para a
compra de motores destinados ao Barco-Escola Presidente Vargas, já encomendados na
América do Norte, instalação de luz elétrica e canalização de água, etc. Por isso,
solicitava autorização para a concessão de auxílio no valor de 500:000$0 ao ACR, a ser
aplicado no inicio dos trabalhos daquele exercício, o que foi autorizado pelo Presidente
Vargas no dia 13 de fevereiro de 1941. Além das verbas concedidas pelo Ministério da
Agricultura, foi aberto crédito especial de 2.160:500$0 pelo Ministério da Educação e
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Brasil, Ministério da Agricultura, 8 nov. 1939.
Resposta do Presidente Getúlio Vargas, em 21 de novembro de 1939, ao ofício G.M. 1.281
do Ministro da Agricultura Fernando da Costa (Brasil, Ministério da Agricultura, 29 nov. 1939).
111
Informação obtida através do ofício [SN], encaminhado pelo Ministro da Agricultura
Fernando Costa ao Presidente da República, em fevereiro de 1941 (CNSS, Costa, 20 fev. 1941).
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Saúde (MES) para a conclusão das obras de instalação da Escola de Pesca do ACR, que
funcionaria sob a fiscalização daquele Ministério112.
As verbas de auxílio concedidas pelo Governo Federal, através dos Ministérios da
Agricultura e da Educação e Saúde, viabilizaram o rápido estabelecimento e o
crescimento daquela unidade do ACR então denominada Escola de Pesca Darcy Vargas.
No relatório do ACR de 1939 consta informação que naquele momento encontravam-se
instalados na Ilha de Marambaia: dez pavilhões, a habitação das Irmãs, padaria e
lavanderia, ambulatório, escola de malha, fábrica de gelo, grupo escolar, conserva de
peixe e fábrica de óleo de cação, além das dependências técnicas necessárias ao ensino
da pesca (relat. 1939, p.10). No final de 1941 já havia sido acrescido aquele conjunto de
construções: Igreja, Hospital-Maternidade, campo de esporte, oficina de construção
naval, mercado, farmácia, dependência de argila, esgoto, 40 casas de pescadores,
estaleiro de construção naval, frigoríficos, usina termoelétrica e hidroelétrica, fábrica de
conservas, fábrica de redes, 12 residências de funcionários e 15 residências para os
empregados da seção industrial (relat. 1940, p.25; relat. 1941, p.12,13) (fig. 2.7).
Os dirigentes do Abrigo pretendiam, com a instalação da Escola de Pesca, criar não
apenas um educandário onde fosse ensinada a pesca através de técnicas modernas aos
filhos dos pescadores, mas também uma vila onde toda a família do pescador pudesse
viver com infraestrutura, em um meio higienizado e onde a venda do pescado pudesse
ser realizada diretamente ao entreposto, propiciando uma remuneração honesta daquele
trabalho (relat. 1941, p.16). Com tal intuito de beneficiar a população da Ilha e os
operários que lá estavam trabalhando, foi instalada a Cooperativa Mista de Consumo e
Crédito Abrigo Cristo Redentor (relat. 1939, p.11). Embora não tenham sido
encontradas maiores informações sobre a atuação dessa cooperativa, foi possível
constatar que se encontrava registrada no Serviço de Economia Rural do Ministério da
Agricultura113.
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Decreto-lei N. 3.618, de 16 de setembro de 1941, abre ao Ministério da Educação e Saúde o
crédito especial de réis 2.160:500$0 e dá outras providências.
113
No Diário Oficial... 20 set. 1943, na seção do Ministério da Agricultura, foi publicada relação
das cooperativas registradas no Serviço de Economia Rural, do dia 15 de junho a 31 de agosto
daquele ano, dentre elas, consta a Cooperativa Mista de Consumo e Crédito Abrigo Cristo
Redentor, sediada na Ilha de Marambaia, do Rio de Janeiro, registrada sob n. 1.750, em 27 de
julho de 1943 (Brasil, Ministério da Agricultura, 20 set. 1943). Já no Diário Oficial... 28 ago.
1943 foi publicado, na seção Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, expediente do
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As tarefas do ensino primário na Escola de Pesca do ACR foram iniciadas em outubro
de 1941, com um total de 105 alunos, advindos de vários estados marítimos, com
exceção do Rio Grande do Sul, Maranhão e Paraná que não se fizeram representar
(relat. 1941, p.16, 17). Aquelas vagas haviam sido oferecidas pelo Abrigo ao Presidente
Getúlio Vargas, como presente por ocasião do seu aniversário. Verifica-se que tal
prática manteve-se nos anos seguintes de funcionamento daquela Escola. Em carta de
19 de abril de 1944, encaminhada ao Presidente da República, Rafael Levi Miranda
menciona que, assim como nos anos anteriores, o Abrigo do Cristo Redentor prestavalhe homenagem naquele dia oferecendo a ele novas vagas na Escola Técnica Darcy
Vargas (Miranda, 19 abr. 1944) (fig. 2.8).
Através de circular de 8 de junho de 1944, encaminhada pelo oficial do Gabinete da
Presidência da Republica, Alberto de Andrade de Queiroz, os interventores de cada
estado foram instruídos em relação aos critérios de seleção dos menores a serem
enviados para aquela Escola (Queiroz, AN, 8 jun. 1944). Para admissão dos candidatos,
era necessário o cumprimento dos seguintes pré-requisitos: ser filho de pescador
morador de praias distantes das capitais; ter de 12 a 14 anos; saber ler, escrever e contar;
fornecer certidão de registro de nascimento, de batismo, atestado de sanidade e
capacidade física fornecido pelas autoridades federais ou estaduais, assim como
atestado da Colônia de Pesca que provasse ser o interessado filho de pescador. No
entanto, através do relatório oficial do ACR do ano de 1942, constata-se que tais
exigências nem sempre eram cumpridas pelas autoridades estaduais. Sobre tal
recrutamento de menores para a Escola de Pesca, o presidente do ACR, Dr. Hélion
Póvoa, menciona que mais uma vez se tinha o desprazer de observar que as exigências
feitas não haviam sido estritamente observadas pelos que se incumbiram nos estados de
recrutar os menores a serem profissionalizados. Declarava ele: “Desatendendo vocações
e desrespeitando justas prerrogativas da classe dos pescadores, erroneamente enviaramnos, sem dúvida com endereços trocados, meninos filhos de industriais, comerciantes e
funcionários públicos” (relat. 1942, p.30). Argumentando, por fim, que o assunto
deveria ser definitivamente solucionado em favor da eficiência da escola e da promessa
diretor do Departamento Nacional da Indústria e Comércio, do dia 18 de agosto de 1943, com
listagem de número de processos de Companhias, dentre elas, a Cooperativa Mista de Consumo
e Crédito Abrigo Cristo Redentor – com sede na Ilha de Marambaia, sob o número P.N. 16.84443 (Brasil, MTIC, 28 ago. 1943).
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feita pelo governo e pela Diretoria aos pescadores e aos seus órgãos de classe. No
mesmo relatório oficial do ACR, é possível visualizar um quadro quantitativo dos 212
menores matriculados naquele ano na Escola, distribuídos pelos estados de origem:
Pernambuco e Espírito Santo já haviam enviado 20 cada um; Sergipe, Baía e Rio de
Janeiro, 19 cada; Piauí e São Paulo, 18 cada; Rio Grande do Norte, 13; Santa Catarina,
14; Ceará, 12; Paraíba e Paraná, 10 cada; Pará, 9; Alagoas, 8; Maranhão, 2 e Distrito
Federal, 1.
O caráter de estabelecimento federal de ensino dado à Escola de Pesca Darcy Vargas,
que passou a ser denominada Escola Técnica Darcy Vargas (ETDV), foi conferido a
partir da publicação do decreto-lei N. 4.802, de 6 de outubro de 1942114. A ETDV
continuou sendo dirigida pelo ACR, mas sob a fiscalização do Ministério da Educação e
Saúde. Na Exposição de Motivos n. 46, de 5 de outubro de 1942, o Ministro Gustavo
Capanema submeteu à consideração do Presidente da República o resultado do seu
entendimento com a diretoria do ACR que resultou na confecção daquele decreto-lei.
Capanema expunha a relevância da integração daquela Escola ao conjunto das demais
escolas técnicas federais do país: “Fica, assim, integrada na rede federal de
estabelecimentos de ensino industrial mais uma escola técnica que, pela excelência de
sua montagem, está em condições de vir a ser uma das mais importantes unidades
escolares do ensino industrial do nosso país” (Capanema, 5 out. 1942). A importância
que lhe era atribuída pelo governo fica também evidenciada a partir de um trecho do
discurso efetuado por Capanema no lançamento do barco Presidente Vargas, no qual
afirma:
Entre as deficiências de nosso ensino profissional (...) estava à falta de
ensino para a formação profissional dos pescadores. O Abrigo do
Cristo Redentor achou aí terreno próprio para sua ação edificante. (...).
E, por fim, declarava: Por este Barco [Presidente Vargas], passarão
muitas gerações de rapazes, que nele aprenderão a conhecer o
mistério, a violência e a poesia do mar, que, no mar formarão caráter
reto e seguro e o coração bem inclinado, rapazes que irão ser
brasileiros de melhor qualidade – pescadores que irão construir uma
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Decreto-lei n. 4.802, de 6 de outubro de 1942, que confere o caráter de estabelecimento
federal de ensino à Escola de Pesca Darcy Vargas e dá outras providências, foi publicado em
cumprimento ao art. 6° do decreto-lei n. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, que estabelecia as
bases da organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial. No seu artigo 6°
determinava que o Ministro da Educação entraria em entendimento com a diretoria do Abrigo
do Cristo Redentor com o fim de conferir o caráter de estabelecimento federal de ensino à
Escola de Pesca Darcy Vargas (Brasil, decreto-lei n.4127, 25 fev. 1942).
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parcela da fortuna nacional e que saberão noite e dia vigiar os limites
perigosos da pátria (Capanema, dez. 1942)115.

O documentário Marambaia, produzido pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo
(INCE)116 em 1945, surge como uma fonte de informação complementar aos
documentos textuais, pois oferece imagens dos menores nas suas várias atividades
diárias na Escola de Pesca Darcy Vargas, na Ilha de Marambaia (Marambaia, 1945). As
imagens, acompanhadas de uma narrativa em off, apresentam os alunos da Escola
prestando homenagem à bandeira nacional antes da realização dos exercícios físicos e
assistindo às aulas de cultura geral, ministradas pela manhã. Os alunos são mostrados
fazendo exercícios de remo em escaler, segundo o narrador praticados todos os dias, e
de disciplina semáfora, correspondente à comunicação por meio de sinais com
bandeirolas, assim como trabalhando na secagem e reparação das redes de pesca. Sobre
esta última atividade, o narrador destaca: “Não obstante a existência de máquinas para o
fabrico de redes, os alunos são obrigados a confeccioná-las manualmente recebendo
remuneração por tarefa”.
Sobre a pesca denominada arrastão, o narrador do documentário informa que era uma
das primeiras a ser apreendida pelos alunos, sendo esse gênero de pescaria destinado aos
alunos da primeira série. A pesca de caniço ou de linha, segundo ele, também constituía
atividade profissional da Escola, sendo realizada por alunos mais experimentados. Já a
pesca com caráter industrial era feita em embarcações motorizadas, que propiciavam a
pesca da sardinha, peixes de fundo e, sobretudo, do cação e do boto. A equipe envolvida
com este último tipo de pesca era composta por pescadores experientes, instrutores e
pela turma de aprendizes. São mostrados também os alunos envolvidos com cada etapa
de preparação da sardinha em conserva, operando todos os equipamentos utilizados para
aquele fim na fábrica, cuja produção atingia cerca de 40.000 latas por mês. Quanto ao
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É possível encontrar menção a essa inauguração na ata da sessão 116° do Conselho Nacional
de Serviço Social (CNSS), ocorrida em 16 de dezembro de 1942, onde Levi Miranda fez uma
pormenorizada exposição dos trabalhos realizados em Marambaia, convidando aquele Conselho
para as inaugurações do lançamento do barco Presidente Vargas a 28 de dezembro daquele ano
e da Escola Darcy Vargas, em 10 de janeiro de 1943 (CNSS, Coelho, 21 dez. 1942).
116
O INCE foi criado em 1936, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde e tendo como
objetivo central promover e orientar a utilização do cinema como auxiliar do ensino e servir-se
dele como instrumento voltado para a educação popular. O INCE foi o primeiro órgão estatal
brasileiro voltado para a implantação e difusão do cinema educativo, tendo como o seu primeiro
diretor Roquette-Pinto (1884-1954). Segundo Elisandra Galvão, os filmes do INCE estavam
inseridos em um processo de educação, ensino, divulgação científica e técnica que deveria
educar e contribuir para a formação de um novo país (Galvão, 2004, p.31).
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pescado do cação, afirma-se que a produção alcançava 12.000 kg por mês, sendo o seu
couro aproveitado no curtume para vários fins, parte da sua carne utilizada como isca, e
os fígados levados ao laboratório da Escola para o preparo do óleo.
O Dr. Humberto Cardoso, assistente técnico do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), realizou
as suas pesquisas sobre a preparação industrial do óleo de fígado de cação instalando na
Escola Técnica Darcy Vargas um pequeno laboratório dotado de aparelhos essenciais
para a dosagem da vitamina A. No seu trabalho “Estudos sobre óleos do fígado de
cação” (1946), Cardoso menciona que a guerra determinava a importância de verificar a
natureza e a riqueza do óleo de fígado de cação, comparadas às verificadas em outros
países e, sobretudo, em relação ao óleo de fígado de bacalhau. Como até aquela data
ainda não haviam sido dissipadas todas as dúvidas a respeito das verdadeiras
propriedades vitamínicas dos óleos de fígado de cação, o pesquisador pretendia verificar
a possibilidade real de substituição do óleo de fígado de bacalhau pelo de cação,
procurando fixar normas técnicas de preparo e controle do produto, de maneira a
acreditá-lo para os diferentes usos, especialmente o industrial-farmacêutico (Cardoso,
1946, p.1, 2).
Em um contexto de guerra internacional, quando a dificuldade de importação conduzia
à escassez de determinados produtos no mercado interno, o ACR unia-se ao governo e,
especificamente, ao IOC para a superação do problema. Simone Kropf (2009) aponta
que “Com os compromissos assumidos para o fornecimento de materiais aos Aliados e
entrada oficial do país no conflito (assinada em 22 de agosto de 1942), o IOC tornou-se
uma das instituições a servir aos esforços de guerra” (p.314). Segundo ela,
A escassez de materiais e equipamentos importados e a alta
generalizada nos preços, provocadas por esta situação mundial,
constituíam mais um fator a exigir a ampliação do setor produtivo de
Manguinhos em termos quantitativos e em relação à pauta de produtos
fabricados (Kropf, 2009, p.314).

A vitamina A figurava entre os produtos que ainda estavam em estudo no IOC, sendo
considerada de extrema utilidade para aviadores e soldados que tinham que realizar
esforços especiais. Por isso, conforme constata a autora, a partir do ofício enviado por
Henrique Aragão, diretor do IOC, a João de Barros Barreto, então diretor do
Departamento Nacional de Saúde, em 23 de janeiro de 1943, os estudos de vitaminas
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extraídas de animais e vegetais brasileiros constituíram uma área de particular interesse
comercial na agenda de pesquisa da instituição (Kropf, 2009, p.315, 333).
A Ilha de Marambaia mostrava-se um local ideal para a realização das pesquisas do Dr.
Cardoso, uma vez que naquela região o volume de cações em uma mesma zona
marítima era muito grande, com condições sempre semelhantes, o que podia permitir
melhores conclusões sobre a variação das reservas vitamínicas relacionadas às espécies
dos peixes ou a quaisquer outros fatores que permanecessem variáveis (Cardoso, 1943,
p.2). Além disso, a ETDV recolhia em abundância o pescado para industrialização,
fornecendo material suficiente para viabilizar um plano de investigação sistemática
naquele local (p.22) (fig. 2.9, 3.0 e 3.1).
Em relação àquela conjuntura internacional, Roney Cytrynowicz (2000b) acrescenta: “A
Segunda Guerra Mundial instituiu a “guerra total”, e o ‘front interno’ passou a ser tão
decisivo quanto às linhas de frente, especialmente na produção de infraestrutura para
manter uma guerra que envolvia todos os indivíduos e recursos civis de um país”. Por
isso, a Escola Técnica Darcy Vargas continuaria a receber amplo apoio e incentivo do
Governo Federal. Além de propiciar o desenvolvimento de atividades voltadas à
pesquisa e produção de um óleo que serviria de substituto ao afamado óleo de fígado de
bacalhau, então escasso no mercado nacional e internacional, a escola investia na
produção de industrializados (como sardinhas em lata) lançados no mercado interno,
contribuindo para a “batalha do abastecimento da população”, que era travada naquele
momento (relat. 1942, p. 9).
A Escola Agropecuária Presidente Vargas117 foi outro departamento do Abrigo a
reforçar as fileiras desse “front interno”. Embora não inaugurada até meados de 1945,
devido a problemas de abastecimento de água potável, as atividades agrícolas e
agropecuárias já desenvolvidas ali serviram para suprimir as necessidades das demais
unidades daquela instituição em um período de enfrentamento da crise de alimento que
assolava o país. Segundo o Provedor Levi Miranda,
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Com o estabelecimento da Escola Agropecuária Presidente Vargas, pretendia-se investir na
formação de menores nos processos modernos da agricultura e da pecuária. A Fundação Abrigo
do Cristo Redentor teve o seu pedido atendido pelo Presidente República em 12 de novembro de
1942, o que determinou a cooperação do Ministério da Agricultura para a consecução daquele
projeto (Brasil, Ministério da Agricultura, 18 nov. 1942).
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não fossem os campos de Santa Cruz, e as várias instituições da
‘Fundação’ teriam que reduzir consideravelmente os seus trabalhos ou
até suspendê-los por completo, durante os difíceis anos de guerra e no
período pós-guerra. Não fosse o arroz colhido em Santa Cruz e que
abasteceu completamente todas as nossas necessidades e as de muitos
outros; não fosse a carne verde e o charque de lá encaminhados para
os outros estabelecimentos; não fosse a lenha, único combustível que
nos restava para as nossas cozinhas e padarias e, com certeza, muitas
vezes os nossos menores e mendigos teriam ficado à míngua da
alimentação indispensável (relat. 1945, p. 24).

Como foi dito, eram produzidos e enviados para as demais dependências da instituição
arroz, milho, cereais, carne, leite e derivados, assim como madeira e lenha, artigos cuja
escassez era sentida pela população da Capital da República (relat. 1944, p.23, 24).

2.7 A Fundação Abrigo do Cristo Redentor: Reforma e continuidade
A transformação da Sociedade Civil Abrigo do Cristo Redentor em Fundação118, de
acordo com Levi Miranda, foi sugerida e patrocinada pelo Presidente da República, que
desejava dar àquela instituição filantrópica “características de perpetuidade e maior
estabilidade” (relat. 1943, p.9). O decreto-lei n. 5.760, de 19 de agosto de 1943119,
autorizava o Governo Federal a entrar em acordo com o ACR para o estabelecimento de
uma Fundação com a finalidade de que fossem incorporados ao patrimônio nacional os
imóveis, benfeitorias, edifícios, instalações, assim como todo o material e utensílios que
constituíam o acervo daquela instituição. Comprometia-se o governo a pagar, além uma
indenização relativa às despesas com a conclusão das obras da Escola de Pesca da
Marambaia, que passava ao patrimônio nacional, uma subvenção anual no valor de Cr$
2.000.000,00 para auxiliar na sua manutenção. Como contrapartida a esse auxílio
financeiro, o Abrigo ficava obrigado a receber e amparar, na medida das suas
118

“Fundação é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. É constituída pela
destinação de um patrimônio para a execução de determinados fins” (Conceito Jurídico. Acesso
em: 06/08/2012). “Tendo em vista o interesse social na atividade desenvolvida pelas fundações,
cabe ao Ministério Público Estadual a função de órgão fiscalizador das mesmas, que analisa os
atos de seus administradores, as contas de gestão, podendo anulá-los sempre que estiverem em
desacordo com a vontade do instituidor” (REBRATES. Acesso em: 06/08/2012).
119
No Diário Oficial..., 5 nov. 1943, foi publicado contrato em que o Abrigo do Cristo
Redentor, como outorgante, transfere à União Federal, como outorgada, a propriedade e posse
de todos os seus bens aplicados nas suas diversas obras de assistência social (Brasil, Ministro da
Fazenda, 5 nov. 1943).
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possibilidades, os mendigos e menores que lhe fossem encaminhados pela autoridade
pública (art. 3°). Tal decreto assegurava à Fundação isenção de impostos e
emolumentos federais, estaduais e municipais (Art.4°). Todavia, determinava também
que a sua administração fosse regulada por estatutos aprovados pelo Presidente da
República (art.2°§1°), com a exigência de uma cláusula que facultasse ao governo a
nomeação de uma Junta de Controle para fiscalização dos seus atos (art.2°§2°).
De acordo com o Estatuto120, lavrado em 13 de janeiro de 1943, a administração da
Fundação Abrigo do Cristo Redentor seria constituída por quatro órgãos: Conselho
Administrativo; Conselho de Amparo à Infância, Enfermos e Velhice Desamparada;
Conselho de Ensino Profissional a menores desamparados; e Provedoria, que passou a
ser o órgão executivo da instituição. A partir desse regulamento, as competências do
provedor tornaram-se bastante amplas, indo desde a representação da entidade em Juízo,
ou fora dele, até a realização de todos os atos administrativos necessários ao
funcionamento dos seus serviços (art.19). Através do art. 35 era determinado também
que ele seria o único administrador autorizado a assumir as responsabilidades em nome
da instituição. Talvez por isso Rafael Levi Miranda tenha sido designado “provedor
perpétuo” da FACR, não apenas pelos “excepcionais serviços” por ele prestados (art.
37°), mas também pela capacidade de ação a favor do ACR e representação da entidade
frente às autoridades e à sociedade civil.
As finalidades da antiga Sociedade Civil não foram alteradas com o estabelecimento da
FACR, conforme mostra o at. 3° do seu Estatuto:
Para a consecução dos seus fins, a Fundação Abrigo do Cristo
Redentor, manterá no Distrito Federal e nos Estados da União, abrigos
e colônias de reeducação para mendigos, pupilagens e escolas
primárias para crianças; escolas profissionais e colônias de trabalhos
para adolescentes de ambos os sexos, contando, para isso, com os
seguintes estabelecimentos: Abrigo do Cristo Redentor, à Avenida dos
Democráticos n. 392; Instituto Profissional Getúlio Vargas, à rua
Leopoldo Bulhões n. 1816; Escola Técnica Darcy Vargas, na Ilha de
Marambaia e Escola Agropecuária Presidente Vargas, em Santa Cruz.

Entretanto, a transformação da natureza jurídica do Abrigo do Cristo Redentor parece
ter trazido consigo o crescimento das responsabilidades que lhe eram atribuídas pelo
120

Fundação Abrigo..., 10 jun. 1944.
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governo. No ano de 1943, a FACR assumiria a administração do “Patronato de Menores
de São Gonçalo”, a partir de um convênio celebrado com o Governo do Estado do Rio
de Janeiro (relat. 1943, p.15), e no ano seguinte, a direção da Escola João Luiz Alves121,
dirigida até então pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores (relat. 1944, p.29).
Além disso, no ano de 1945 receberia os 116 menores desamparados do Preservatório
Protógenes Guimarães, do estado do Rio de Janeiro, transferidos para os seus
departamentos.
Tais transferências não ocorreriam sem acarretar problemas ao setor de ensino
profissional da entidade. Sobre a transferência dos menores do Preservatório Protógenes
Guimarães, o provedor Levi Miranda informava que “foi difícil e penosa a tarefa,
sobretudo para os diretores do Instituto Profissional e do Aprendizado Agrícola de
Sacra Família, que tiveram que recebê-los e reeducá-los” (relat. 1945, p. 17).
Acrescentando:
No entanto, embora acima das nossas possibilidades, foi resolvido
sem desfalecimento e desânimos esse imenso trabalho de assistência,
porque seria mentir às nossas convicções e a nossa fé recusá-los,
quando tanto interesse e empenho mostravam por esta solução o
Exmo. Snr. Interventor Amaral Peixoto e Exma. Snra. D. Alzira
Vargas do Amaral Peixoto (relat. 1945, p.17).

Quanto às dificuldades enfrentadas na administração da Escola João Luiz Alves, Levi
Miranda destacou por um lado as deficiências de ordem material e por outro, os
aspectos de ordem moral, criados pela incompreensão de alguns funcionários da
administração anterior (relat. 1945, p.18).

2.8 O Instituto Natalina Janot: um lugar reservado para as crianças
Mesmo enfrentando dificuldades para manter e administrar todos os departamentos
integrantes da Fundação Abrigo do Cristo Redentor, os diretores daquela instituição
prosseguiam expandindo a obra assistencial. Por isso, obras de adaptação de uma
121

O decreto-lei n. 7.137, de 7 de dezembro de 1944, abre ao Ministério da Justiça e Negócio
Interiores o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para auxílio à
Fundação Abrigo do Cristo, pela transferência àquela entidade da direção da Escola João Luiz
Alves, com os menores nela recolhidos. (Brasil, decreto-lei n. 7.137, 7 dez. 1944).
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chácara, situada no bairro do Jacaré122, foram iniciadas no final de 1944, visando ao
estabelecimento de mais um educandário daquela instituição (relat. 1943, p.12, 13; relat.
1944, p.27). Pretendia-se inicialmente resolver o problema da superlotação da creche
existente no Abrigo de Bonsucesso com o estabelecimento do Instituto Natalina Janot,
que seria destinado a acolher menores do sexo masculino com idade entre 6 e 12 anos.
Além de ministrar o ensino primário e a iniciação ao trabalho aos seus internos, o
Instituto Natalina Janot tinha a função de servir de escola prática para a formação das
educadoras que teriam de lidar futuramente com as crianças internadas nas diversas
escolas da Fundação. Em entrevista, Isaura Bender Rodrigues Pinheiro, administradora
do Instituto Natalina Janot na época, confirma a organização desses cursos voltados
para a preparação de moças “para ajudar a olhar as crianças” (Pinheiro, 28 jun.2011).
Sobre tal peculiaridade da nova unidade, o Provedor da FACR informava:
Funciona ali, sob a esclarecida orientação do Dr. Antonio Pithon
Pinto123, o curso de formação de coadjuvantes de educação
frequentado por 16 moças, recrutadas nas classes trabalhistas, cujos
membros poderão compreender, melhor do que ninguém, as
necessidades e sentimentos das crianças desamparadas cuja educação
nos foi concedida (relat. 1945, p. 23).

Isaura Pinheiro menciona que eram acolhidas naquele departamento da FACR
aproximadamente 120 crianças desamparadas do sexo masculino, órfãs ou filhos
de mulheres que trabalhavam em casa de família e não tinham onde ficar; e
quando atingiam a idade de 12 anos eram encaminhados para as outras escolas da
própria Instituição, como o IPGV, “Santa Cruz” ou “Marambaia”. Atuavam ali
professoras contratadas responsáveis por ministrar aulas para as crianças nos
122

Na “Seção do Preparo da Arrecadação” do Ministério da Fazenda, publicada no Diário
Oficial... 15 dez. 1944, é mencionada uma escritura de doação de imóveis, lavrada no dia 20 de
dezembro de 1944, no cartório do Tabelião Dr. Álvaro Borgerth Teixeira, à Rua do Rosário n.
100, por Arlindo Caldeira Janot à Fundação Abrigo do Cristo Redentor, que provavelmente é
referente à chácara onde foi estabelecido o Instituto Natalina Janot (Brasil, Ministério da
Fazenda, 15 dez. 1944) .
123
Antônio Pithon Pinto era “formado em medicina, dedicou-se à puericultura e, desde cedo, foi
professor de educação média na Escola Normal da Bahia e no Instituto Central de Educação
Isaías Alves (ICEIA)” (Antônio Pithon, 23 jul. 2012). Não foram encontradas informações
sobre a sua vinda para a Capital Federal e, especificamente, sobre a sua vinculação à FACR.
Entretanto, a informação concedida por Isaura Pinheiro da existência de uma ou duas
professoras vindas da Bahia para ministrar aulas no Instituto Natalina Janot podem ser
indicativas da vinda do baiano Antônio Pithon para coordenar o curso de formação da FACR
(Pinheiro, 28 jun.2011).
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turnos da manhã e da tarde. Através do seu depoimento, foi possível ter uma
noção de como era a rotina daquele novo educandário:
De manhã, elas acordavam. Eu vinha também pra ver se estavam em
pé. Elas [as crianças] acordavam, levantavam. Geralmente, tomavam
banho. Quando estava frio, tomavam mais tarde. Tomavam café da
manhã. Uns iam pra missa, outros iam para a escola, outros iam para
horta, outros para tomar conta da criação. Tinha galinha, tinha coelho,
tinha que dar comida... Aprendiam tudo. Era dividido o trabalho.
Ficava um mês, dois ou três numa coisa, depois passavam e outros
iam. Era tudo organizadinho. Iam pra escola. Tinha um colégio ali
mesmo. A capela, a igreja tinha uns bancos que viravam a mesinha
para eles estudarem. Depois arriava a tábua era encosto, servindo para
a gente assistir a missa. Tinha muita gente de fora que ia a missa. E
tinha ao lado a enfermaria. A Igreja e o colégio aqui, ali a enfermaria,
a lavanderia... pra cá era a criação, pra lá era a horta. A quitanda e a
minha casa estavam juntas. Muito bem dividido (Pinheiro, 28
jun.2011).

Dessa forma, é possível perceber que a mesma associação entre ensino e trabalho
defendida nas demais unidades do Abrigo era aplicada aos pequenos internos do
Instituto Natalina Janot.
O Dr. Adolpho da Rocha Furtado (1947) confirma o tipo de assistência prestada por
essa unidade da FACR às crianças do sexo masculino de 6 a 9 anos, tanto em termos
materiais (residência, roupa, alimentação, cuidados médicos e dentários) como em
relação ao ensino primário e, ao que ele identificou como “técnico” (horta, criação de
galinhas, perus e coelhos). No trabalho intitulado “A propósito de uma epidemia de
tinha no Rio de Janeiro”, que possuía a finalidade de analisar a ocorrência de uma
epidemia de tinha124 no Instituto Natalina Janot no ano de 1945, o autor relata que as
instalações da antiga chácara situada no bairro do Jacarezinho, apesar de bem cuidadas,
eram propícias à disseminação de doenças contagiosas (Furtado, 1947, p. 416). Segundo
ele, o Chefe do Serviço Médico da Fundação Abrigo do Cristo Redentor, Dr. João
Tavares Gomes, constatados os primeiros casos de tinha, solicitou a colaboração do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) para o estudo e determinação do agente etiológico da

124

Definição de tinha do couro cabeludo: “Micose superficial que atinge o couro cabeludo.
Caracterizada por lesões eritematosas, escamosas e alopecia tonsurante. Inicia-se com pequena
lesão eritematosa, escamosa, folicular. O quadro é de evolução crônica com o surgimento de
tonsura. A lesão pode ser única ou múltipla. É rara no adulto, acomete principalmente as
crianças” (Brasil, Ministério da Saúde, 2002).
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epidemia, já que a profilaxia e o tratamento ficariam a cargo do próprio serviço médico
daquele instituto (Furtado, 1947, p. 417).
Através dessa investigação, Rocha Furtado informava que os números de casos
suspeitos trazidos à sua presença haviam sido de 55 menores, sendo confirmado, com
exame dos pelos e das culturas obtidas, um total de 16 doentes. As lesões se limitavam
ao couro cabeludo, apresentando aspectos bem diferentes nos brancos e nos pretos, não
sendo encontrados, pelo menos no período inicial da epidemia, quando foi feita a coleta
do material, lesões da pele glaba, lesões interdigitais das mãos e pés, infecções das
unhas e Kerion Celsi125 (Furtado, 1947, p. 417 e 419). Diante dos resultados obtidos
após o exame clínico dos pelos, dos exames macro e microscópicos das culturas e das
inoculações experimentais, assim como em face da orientação daquele momento da
sistemática dos demartófitos, o Dr. Furtado considerou como agente etiológico da
referida epidemia o Trichophyton mentagrophytes (p. 430).

2.9 O Abrigo como um complexo assistencial
Ampliar o âmbito de atuação do Abrigo do Cristo Redentor era uma pretensão dos seus
dirigentes desde os primeiros anos de funcionamento da entidade filantrópica. Na
assembleia geral extraordinária da Obra de Assistência aos Mendigos e Menores
Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro, realizada em 19 de agosto de 1938, cujo
objetivo era tratar da reforma dos estatutos126, foi definido que a “Obra Geral” se
estenderia a outros estados sob a coordenação daquela existente no Distrito Federal. A
ideia era promover a “federação”, a unificação em todo o país, dos estabelecimentos que
possuíssem a mesma finalidade: prestar assistência a mendigos e menores
desamparados, articulando-os com a orientação do Governo Federal. Por isso, o estatuto
então em discussão reservaria um artigo específico para regulamentar tal proposta.
125

“O kerin Celsi é uma forma clínica de tinha do couro cabeludo que geralmente acomete
crianças. Apresenta-se clinicamente como placa edematosa, bem delimitada, com pústulas e
abscessos que drenam pus” (Melo-Monteiro et al., 2003, p. 319).
126
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de agosto de 1938, da Obra de
Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados (Brasil, Sociedades Civis, 5 dez. 1938).
Verifica-se que a reforma do estatuto discutida na Assembleia Geral Extraordinária do Abrigo,
realizada em 3 de dezembro de 1940, não alterou as disposições finais (art. 38° a 40°) sobre a
promoção da federação dos estabelecimentos, sendo apenas substituído o termo mendigo por
necessitado (Brasil, Sociedades Civis. 16 abr. 1941).
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Sendo assim, o art. 37 determinava que as entidades estaduais ou municipais que
desejassem se filiar ao ACR, embora com personalidade jurídica própria e conservando
a sua inteira autonomia administrativa e financeira, deveriam se submeter às
deliberações da diretoria central, quer em relação à orientação espiritual e material, quer
nas questões referentes à alienação dos bens do seu patrimônio social ou nas suas
relações com os governos federal, estaduais e municipais. Naquela mesma assembleia,
Hélio Póvoa sugeriu, sendo unanimemente aprovado, que Levi Miranda fosse o
presidente do conselho da “Obra do Brasil”, órgão cuja direção central seria exercida
por 13 membros eleitos pelas diretorias conjuntas das entidades federadas.
Tal perspectiva de federalização do ACR é apresentada pelo presidente Hélion Póvoa
como reflexo de uma nova conduta social do Brasil: “o interesse nacional acima dos
particularismos estaduais, os estados unidos – triunfo salutar dos postulados
federativos” (relat. 1940, p.13). Na sua visão, o Abrigo havia se federalizado,
transformando-se em órgão nacional de assistência. Por isso, argumentava:
E a marcha vai-se processando para Oeste e para todos os quadrantes.
Baía, Recife, Niterói, são elos já de uma vitoriosa cadeia que, como
contas de um rosário, se estenderá pelo território nacional, semeando
bênçãos, consolando e amparando necessitados e sofredores (relat.
1940, p.13).

Naquele momento, o Abrigo de Salvador já estava em pleno funcionamento e, tanto o
Abrigo de “Niterói”127 como o de Recife128 estavam em construção. Todas essas
unidades haviam sido criadas com a colaboração de Levi Miranda, estavam vinculadas à
“Obra Geral”, mas atuavam com autonomia gerencial, administrativa e financeira,
conforme explicitava Hélion Povoa,

127

Quando Póvoa menciona “Abrigo de Niterói”, provavelmente, está se referindo ao Abrigo do
Cristo Redentor de São Gonçalo. Segundo Pondé, as obras para a construção dessa entidade,
estabelecida com a colaboração de Levi Miranda a pedido do Governador Amaral Peixoto,
iniciaram em maio de 1940, e a sua inauguração ocorreu no dia 22 de setembro de 1941 (Pondé,
1977, p.204, 206). O Abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro,
surgiu como uma sociedade civil sem fins lucrativo, com o objetivo principal de prestar
assistência a pessoas idosas carentes; até hoje atua com tal finalidade (Abrigo... Acesso em:
23/07/2012).
128
As obras de construção do Abrigo de Recife iniciaram no segundo semestre de 1940, mas ele
foi inaugurado apenas no dia 20 de setembro de 1942 (Pondé, 1977, p.168, 169). O Abrigo
Cristo Redentor está localizado no distrito de Cavaleiro e atualmente presta assistência a cerca
de 140 idosos (Mello, 15 abr. 2011).
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O crescimento em superfície é espantoso – o raio de ação já abrange o
país todo, porque as unidades Estaduais, sem serem propriamente
nossas filiais, emancipadas e autônomas, como nós, distribuem os
óbulos cristãos da caridade, na sua alta acepção, filosófica e religiosa
(...) (relat. 1939, p.6 – grifo meu).

A expansão nacional ambicionada pelos dirigentes da instituição se efetivaria, entre os
anos de 1936 a 1945, apenas através dos Abrigos de Salvador e de Recife. Tudo leva a
crer que, nos anos subsequentes, tal proposta federativa não se sustentaria, talvez por
conta da impossibilidade de sustentar um projeto tão macro em uma conjuntura políticaeconômica não tão favorável.
Quanto ao seu crescimento no âmbito da Capital Federal, o ACR atingiu proporções
altamente significativas. Da Avenida dos Democráticos à Rua Leopoldo Bulhões, no
bairro de Bonsucesso, o Abrigo se fez presente na Ilha de Marambaia, em Santa Cruz, e
em Vassouras. Ampliara a sua assistência, de forma progressiva, dos mendigos e
menores desamparados aos filhos de pescadores das regiões costeiras do país e
agricultores do interior do estado. Apregoavam os seus dirigentes, especialmente Levi
Miranda, que o objetivo da assistência social daquela entidade era irrestrito, “porque
incalculável e crescente é o número dos que carecem de seu amparo” (relat. 1941, p.36).
A partir dessa perspectiva expansionista, prosseguia o ACR ampliando as suas
instalações e o número de pessoas alvo das suas ações assistenciais.
Como foi visto neste capítulo, o papel desempenhado por Rafael Levi Miranda foi
fundamental para o estabelecimento e desenvolvimento da instituição filantrópica
denominada Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados da Cidade do
Rio de Janeiro – Abrigo do Cristo Redentor. A sua estratégia consistia em estabelecer
contatos com autoridades governamentais, elites locais e a Igreja a fim de obter apoio na
consecução dos seus projetos assistenciais. O Abrigo do Rio de Janeiro, como o de
Salvador, buscava oferecer não apenas refúgio a indivíduos que viviam em situação de
pobreza, mas também ocupação. Ali, os abrigados “aptos” eram estimulados ao
trabalho, através do recebimento de uma pequena remuneração, sendo instruídos
também de que aquela era a via necessária para a superação do seu estado de
necessidade constate. Naquele contexto, cuja proposta política de Vargas era o
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enfrentamento da pobreza e a promoção do trabalho, tal proposta não teria dificuldade
de alcançar êxito.
A partir dessa perspectiva de “assistência ativa”, de estímulo ao trabalho, os dirigentes
do Abrigo procuraram prosseguir e expandir o seu projeto assistencial. Do Instituto
Profissional Getúlio Vargas (IPGV), destinado a prestar assistência “moral, cívica e
profissional” a menores desamparados, à Escola de Pesca Darcy Vargas (EPDV),
voltada ao ensino da pesca profissional a filhos dos pescadores, o Abrigo buscava
contribuir para a formação de uma mão de obra adequada à realidade do país. Por isso,
investia também no estímulo e prática das atividades agrícolas, não apenas nas
dependências do Aprendizado Agrícola Sacra Família e na Escola Agropecuária
Presidente Vargas, mas no próprio IPGV.
Além do investimento no ensino técnico-profissional de menores, o ACR, através da
Escola de Pesca Darcy Vargas (EPDV), promovia o desenvolvimento da pesquisa e a
produção do óleo de fígado de cação, que serviria de substituto ao óleo de fígado de
bacalhau, e investia na produção de industrializados (como sardinhas em lata), itens
então escassos no mercado nacional e internacional devido ao contexto da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). Nesse sentido, a Escola Agropecuária Presidente Vargas
também contribuiu, fornecendo alimentos tanto para as demais dependências do Abrigo
como para venda no mercado externo, em um momento em que a crise de
abastecimento de vários produtos assolava o país.
Através da análise empreendida neste capítulo, buscou-se mostrar que o Abrigo atuou
em várias frentes, desde o acolhimento de homens e menores pobres que viviam pelas
ruas, impossibilitados de prover ao seu próprio sustento, até filhos de pescadores ou
indivíduos que não necessariamente viviam em situação de pobreza. Cada um dos seus
departamentos, espalhados pela cidade e estado do Rio de Janeiro, ofereceu assistência
social a grupos sociais específicos, em quantidade expressiva e crescente entre os anos
de 1936 a 1945. Por isso, o Abrigo do Cristo Redentor, no conjunto, pode ser
identificado como um verdadeiro complexo assistencial que, para alguns, poderia ser
um coordenador de ações assistenciais em nível nacional.
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O ACR foi apenas uma dentre as instituições filantrópicas contempladas pela política de
subvenção desenvolvida pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) através do
Conselho Nacional de Serviço (CNSS) Social. Entretanto, entre 1938 e 1945 figurou
entre as que receberam as maiores verbas de auxílio concedidas por aquele Ministério.
Analisar as razões que levaram o ACR a alcançar tal posição privilegiada frente às
demais instituições subvencionadas pelo MES no período de gestão do ministro
Gustavo Capanema (1937-1945) será o objetivo do próximo capítulo.
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Capítulo 3 – Abrigo do Cristo Redentor: uma instituição a serviço de Deus e da
pátria
A análise dos pedidos de subvenção encaminhados no ano de 1939 ao Ministério da
Educação e Saúde (MES) pelas instituições filantrópicas revela que quase 90% delas
foram contempladas129. Todas tiveram os seus processos avaliados pelo Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS) a partir dos critérios estabelecidos no formulário
publicado no início daquele mesmo ano (Conselho, AGC, GC-150f). O Abrigo do
Cristo Redentor (ACR) foi uma das entidades julgadas merecedoras de auxílio
governamental, figurando entre aquelas que receberam os valores mais expressivos
concedidos por aquele Ministério no período correspondente à gestão do ministro
Gustavo Capanema (1937-1945).
O presente capítulo pretende abordar a dinâmica de atuação do Conselho Nacional de
Serviço Social, especificamente em relação à avaliação dos pedidos de subvenção das
instituições filantrópicas, e a presença de Levi Miranda, idealizador do Abrigo, como
membro daquele órgão. Além disso, objetiva-se sugerir as razões que levaram o Abrigo
do Cristo Redentor a ocupar um lugar de destaque na política social do Estado Novo
(1937-1945), obtendo, por isso, um significativo apoio governamental às suas
iniciativas.

3.1 Levi Miranda no Conselho Nacional de Serviço Social: um voto a favor do
Abrigo?
O idealizador e provedor do Abrigo do Cristo Redentor (ACR), Rafael Levi Miranda,
era membro do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS). Junto com Ataulfo de
Paiva, Sabóia Lima, Ernani Agrícola, Olinto de Oliveira, Eugênia Hamann e Stela de
129

De um total de 1.248 instituições filantrópicas voltadas à assistência social que solicitaram
subvenção ao Ministério da Educação e Saúde (MES) para o ano de 1939, 1.087 foram
contempladas. Na sessão 50ª do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), o Presidente do
Conselho, Ataulfo de Paiva, leu ofício submetido pelo secretário José Pedro Ferreira da Costa
no dia 6 de maio de 1940, no qual constava quadro demonstrativo de movimento de subvenções
requeridas ao MES em 1939. Do quadro foram retiradas as informações quantitativas. O total de
pedidos de auxílio para 1939 foi 1.336, mas 88 eram de instituições culturais, cujo julgamento
era atribuído ao CNSS, pelo decreto-lei n. 761, de 4 de outubro de 1938 (Costa, CNSS, 14 maio
1940).
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Faro, foi designado pelo Presidente da República para exercer aquela função no recéminstalado órgão do Ministério da Educação e Saúde (MES) em julho de 1938. Tal fato
indica que Levi Miranda era uma pessoa notoriamente reconhecida no âmbito da
assistência social130, quando o Abrigo ainda se encontrava nos seus primeiros anos de
funcionamento, sendo, inclusive, no ano seguinte, convidado para atuar como um dos
primeiros membros do Conselho Deliberativo da Casa do Pequeno Jornaleiro, instituída
pela Fundação Darcy Vargas131.
A leitura de algumas atas do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) revela que
Levi Miranda não era um membro muito assíduo. No ano de 1939, ele esteve presente a
43 das 95 sessões realizadas132, tendo avaliado 207 dos 2.190 processos chegados ao
Conselho133. No ano seguinte, de 123 atas localizadas de um total de 143, o provedor do
Abrigo esteve presente em apenas 19 reuniões. Uma prolongada estada no Nordeste,
onde esteve para contribuir com a campanha de donativos em prol da construção de uma
nova sede para o Abrigo de Salvador e daquelas que possibilitariam a inauguração do
Abrigo em Recife (Pondé, 1977, p.71; p.164), justificava a sua ausência das reuniões do
Conselho realizadas nos primeiros meses de 1940. No entanto, a maioria das vezes, ao
contrário de alguns outros membros, como Stela Faro e Eugênia Hamann134, Levi não
130

De acordo com o Art. 5º do decreto-lei n. 525, de 1 de julho de 1938: “O Conselho Nacional
de Serviço social se comporá de sete membros, que exercerão a função por designação do
Presidente da República, e serão escolhidos dentre pessoas notoriamente dedicadas ao
serviço
social,
em
qualquer
de
suas
modalidades”.
Disponível
em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=525&tipo_norma=DEL&d
ata=19380701&link=s>. Acesso em: 13/07/2012.
131
(Fundação Darcy Vargas, 1941). A Casa do Pequeno Jornaleiro foi inaugurada no dia 25 de
novembro de 1938. Na sessão 8ª do CNSS, ocorrida em 18 de janeiro de 1939, Levi Miranda
transmitiu aos demais membros do Conselho convite da Fundação Darci Vargas para assistir à
solenidade de lançamento da Pedra Fundamental da Casa do Pequeno Jornaleiro a ser realizada
no dia 20 daquele mês (CNSS, Costa, 26 jan.1939).
132
No ano de 1939 foram realizadas 142 sessões no CNSS. Informação existente em quadro
demonstrativo de movimento de subvenções requeridas ao MES em 1939. (CNSS, Costa, 14
maio 1940).
133
O total de 2.190 julgamentos realizados pelo CNSS se deve à soma de: pedidos de auxílio
para 1939 (1.336), pedidos de auxílio para 1940 (677), recursos de instituições (140) e pedidos
de particulares (37) avaliados naquele mesmo ano (1939). O Quadro demonstrativo de
movimento de subvenções requeridas ao MES em 1939 apresenta a distribuição de
‘julgamentos’ pelos relatores da seguinte forma: 370 por Eugênia Hamann, 359 por Ataulfo de
Paiva, 339 por Stela Faro, 328 por Olinto de Oliveira, 327 por Ernani Agrícola, 207 por Levi
Miranda e 24 por Sabóia Lima (CNSS, Costa, 14 maio 1940).
134
Na sessão 67ª do CNSS, ocorrida em 17 de junho de 1940, há menção de que Olinto de
Oliveira e Eugenia Hamann deixaram de comparecer por motivo previamente justificado. Levi
não estava presente, mas não se faz referência a que tenha apresentado justificativa (CNSS,
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apresentou qualquer aviso ou justificava para a sua falta às sessões. Situação que não foi
considerada problema ou motivo suficiente para que fosse afastado daquela função, que
continuou a exercer durante toda a gestão de Gustavo Capanema à frente do Ministério
da Educação e Saúde (MES)135.
Como Stela de Faro, Levi Miranda era católico praticante entre os quadros do MES.
Embora não possa ser enquadrado na categoria de intelectual e nem existam indicíos
claros da sua integração a alguma organização católica na época, a aproximação que
possuía com lideranças e grupos católicos é inquestionável. Recebeu apoio e associouse aos Vicentinos para a realização de várias campanhas caritativas. D. Sebastião
Leme136 e D. Joaquim Mamede Silva Leal137 estiveram presentes em algumas
festividades no Abrigo do Cristo Redentor (ACR), como na inauguração do Abrigo de
Bonsucesso e em uma visita oficial do governo às instalações do Instituto Profissional
Getúlio Vargas (IPGV) em 1939 (Pondé, 1977, p.87; p.151) (fig. 3.1, 3.2). O nome de
Amoroso Lima aparece listado entre os membros do Conselho Fiscal Protetor do ACR
do ano de 1937 (relat. 1937, p.4, 5). Em entrevista, Antônio Izidro de Miranda recorda
que embora o seu pai não possuísse vinculo formal com nenhuma instituição católica,
“ele era muito amigo do cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que, inclusive, celebrou
sua missa de corpo presente” (Miranda, 30 maio 2011)138.
Costa, 28 jun. 1940). Na sessão 75ª do CNSS, ocorrida em 5 de julho de 1940, há registro de
que Estela de Faro deixou de comparecer por motivo previamente justificado, mas não há
menção sobre Levi, que também estava ausente (CNSS, Costa, 10 jul 1940). Em outras atas de
reunião do CNSS pode ser encontrado esse tipo de situação.
135
Como foi relatado no capítulo 1, Mestriner menciona que Levi Miranda foi conselheiro do
CNSS por 24 anos (Mestriner, 2005, p.60).
136
No relatório oficial do Abrigo de 1940, Póvoa destaca o nome de Cardeal D. Sebastião Leme
e D. Darcy Vargas como “dois beneméritos que jamais nos deixaram até hoje e que de nossa
parte são credores de uma reverência toda especial” (p.8, 9).
137
Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Mamede Silva Leal “assumiu a Capelania
da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, desenvolvendo um grande trabalho em favor
dos mais desprotegidos da sociedade, principalmente os doentes, presos, crianças de rua e
mendigos” (Dom Joaquim Mamede... Acesso em: 02/06/2012).
138
Sobre Dom Jaime de Barros Câmara ver: Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal nomeado
em
1946,
quarto
arcebispo
do
Rio
de
Janeiro.
Disponível
em:
<http://www.oexplorador.com.br/site/ver.php?codigo=24306>. Acesso em: 13/07/2012. No
relatório oficial do Abrigo, de 1943, Levi Miranda faz o seguinte comentário sobre este
arcebispo: “Não podemos calar a nossa alegria ao lembrar o excepcional carinho com que o
coração paternal do nosso querido arcebispo D. Jaime de Barros Câmara veio trazer ao nosso
trabalho de caridade crista, o apoio precioso de sua assistência espiritual. Como bom pastor não
quis esquecer os pobres e desamparados, embora tivesse que repartir-se entre as indigentes e
vastas obrigações que lhe impõe tão importante arquidiocese. Com filial submissão e imenso
reconhecimento beijando-lhe as mãos, distribuidoras de tão grandes mercês e bênçãos” (relat.
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Os contatos de Capanema e Vargas com a Igreja Católica, assim como a influência de
Alceu Amoroso Lima na nomeação de pessoas para cargos do governo, são
considerados por Serbin (1992) indício de que o Conselho Nacional de Serviço Social
(CNSS) fora criado para atender o maior número possível de pedidos de subvenção das
instituições católicas voltadas à assistência social. O autor argumenta:
Por um lado, o sistema getulista estava interessado em racionalizar a
política de subsídios, mas, por outro lado, queria satisfazer
legitimamente o maior número possível de demandas. Este sistema
tinha, em definitivo, matizes clientelistas. O governo liberava
financiamentos em contrapartida ao apoio ao regime. Este era o
caso da Igreja católica, que contava com centenas de instituições
entre as mais de mil que recebiam ajuda [governamental]. Como
instituição de alcance nacional que dava apoio ao regime getulista,
essa parcela massiva dos recursos fazia da Igreja – especificamente da
hierarquia eclesiástica e dos diretores de instituições educacionais e de
caridade – um dos mais importantes atores no âmbito do CNSS (p.11trecho traduzido - grifo meu).

Serbin sugere que o CNSS agia de forma clientelista, buscando o favorecimento de
instituições católicas em troca do apoio que elas poderiam dar ao Governo Vargas.
Embora revele não ter encontrando dados bibliográficos que provassem qualquer
militância religiosa particular ou envolvimento dos integrantes daquele Conselho com a
Igreja, defende que os seus membros provavelmente eram simpáticos à política
varguista em relação ao catolicismo e haviam sido escolhidos com o intuito de
beneficiar entidades filantrópicas católicas. Ao mesmo tempo, chama atenção que a
experiência prévia de cada um dos seus membros sugira serem pessoas familiarizadas
com os problemas sociais, e não meras indicações políticas, considerando que parecem
ter sido escrupulosos no cumprimento do seu dever de direcionar recursos às
instituições com necessidade comprovada e cujos objetivos estivessem voltados à ajuda
de necessitados. Nesse sentido, na sua concepção, tal órgão agiu em conformidade com
a política mais geral de racionalização defendida pelo governo na época.
Em uma análise sucinta sobre o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), dentro
de uma obra dedicada a investigar a história do Serviço Social no Brasil a partir do
1943, p. 25, 26). No relatório de 1944, no subitem denominado “Gratidão aos benfeitores”, há
menção também a este arcebispo: “(...) é o senhor Arcebispo D. Jaime de Barros Câmara, cuja
benção é para nós tão preciosa, mercê do especial carinho e dedicação sobejamente
demonstrados (...)” (p.42).
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prisma da “questão social”, Iamamoto e Carvalho (1996) declaram que esse Conselho
não chegou a ser um organismo atuante. Na sua concepção, o efeito prático do decretolei que o estabeleceu foi muito restrito, não permitindo que o órgão viesse a constituir
um mecanismo assistencial com influência real sobre o serviço social, função esta que
seria exercida na prática pela Legião Brasileira de Assistência (LBA)139. Tais autores
aproximam-se de Serbin ao afirmarem que esse órgão do Ministério da Educação e
Saúde (MES) “caracterizou-se mais pela manipulação de verbas e subvenções, como
mecanismo de clientelismo político” (p.256).
Apesar de existir indicações de preferência dos conselheiros em relação às entidades
católicas, padrões de comportamentos diferenciados dos seus membros revelam que a
dinâmica de atuação do CNSS era complexa. Quando o processo da Associação Cristã
Feminina é entregue à Eugênia Hamann, ela solicita a sua distribuição para outra
pessoa, dando-se por suspeita, por fazer parte daquela instituição140; enquanto Ernani
Agrícola, mesmo não sendo o relator do processo da Federação de Assistência aos
Lázaros e Defesa contra Lepra, Distrito Federal, pede a sua preferência e é atendido141.
É no mínimo curioso verificar que Levi Miranda indeferiu o pedido de auxílio para
1942 da Obra de Assistência aos Mendigos e Menores Desamparados do Estado do Rio
de Janeiro, de São de Gonçalo, sendo um dos grandes responsáveis pelo seu
estabelecimento, por não ter aquela entidade tempo de funcionamento legal exigido por
lei142 (fig. 3.3, 3.4). Tais exemplos mostram que os conselheiros podiam ter posturas
diferentes em relação ao julgamento dos processos de subvenção que lhes eram
139

Criada em 28 de agosto de 1942, pela então primeira-dama, Darcy Sarmanho Vargas, a LBA
se destinava a apoiar famílias de soldados integrantes da Força Expedicionária Brasileira
(FEB) durante a Segunda Guerra Mundial. Já por essa época, no entanto, a entidade não
limitaria as suas ações aos esforços de guerra, estendendo atividades às classes sociais menos
favorecidas, sem restrição quanto a quem recorresse aos seus postos de auxílio. Maiores
informações sobre LBA, ver: SPOSATI, Aldaíza e FALÇAO, Maria do Carmo. LBA:
Identidade e Efetividade das ações no Enfrentamento da Pobreza Brasileira. São Paulo: EDUC,
1989.
140
CNSS, Serpa, 24 dez. 1938.
141
CNSS, Filho, 5 jan. 1939.
142
Sessão 20ª do CNSS, ocorrida em 25 de fevereiro de 1942 (CNSS, Coelho, 10 mar. 1942). O
art. 7º do decreto-lei 527, de 1 de julho de 1938, determinava: “A instituição assistencial ou
cultural, que pretender a subvenção federal, deverá requerê-la ao ministro da Educação e Saúde,
provando, com documentos hábeis, os seguintes requisitos: b) que tem mais de um ano de
contínuo e regular funcionamento” (Brasil, decreto-lei 527, 1 jul. 1938). O Abrigo do Cristo
Redentor, de São Gonçalo, foi construído com a colaboração de Levi Miranda. Inaugurado em
22 de setembro de 1941, constituindo uma entidade autônoma do Abrigo do Cristo Redentor do
Rio de Janeiro (Pondé, 1977, p.204 e 206).

106

entregues ou avaliados pelos demais membros, exigindo cuidado nas relações que ali
eram estabelecidas, uma combinação de interesses, a fim de que pudessem ser evitados
conflitos.
A preocupação em estabelecer critérios bem definidos para a avaliação dos pedidos de
subvenção e a publicação periódica de notificações às instituições, exigindo o envio de
documentos ou informações pendentes, podem ser indicativos do olhar atento aos
processos e à realização de um trabalho diligente por parte dos integrantes do CNSS.
Através das “notificações aos interessados”, publicadas no Diário Oficial da União, é
possível verificar uma insistente cobrança às entidades filantrópicas, dentre outros
documentos, do envio de atestado que comprovasse a gratuidade dos serviços prestados
e a quantidade de pessoas beneficiadas. Dentre as instituições notificas, encontra-se a
Liga Pernambucana contra a Tuberculose, de Recife, que recebeu comunicado de
Ataulfo de Paiva, em setembro de 1941, nos seguintes termos: “Junte novo atestado em
forma legal especificando todos os serviços gratuitos prestados em 1940. Não basta a
informação do relatório. O atestado é que faz a prova”143. De forma semelhante, Paiva
endereçou ao Abrigo Cristo Redentor de Salvador cobrança quanto à apresentação de
um novo atestado na forma da lei que referisse precisamente o número de indigentes
gratuitos atendidos no ano 1941144, e ao Abrigo de Niterói, que juntasse na forma da lei
o balancete de 1942 e outro atestado que possuísse especificação do número e natureza
dos serviços gratuitos prestados em 1942145. Tais entidades filantrópicas, embora
autônomas do Abrigo do Cristo Redentor do Rio de Janeiro146, possuíam total apoio e
colaboração de Levi Miranda (Pondé, 1977, p. 71, p.204 a 206).
Verifica-se que nem mesmo o Abrigo do Cristo Redentor (ACR) do Rio de Janeiro foi
poupado do recebimento de tais notificações, emitidas pelos membros do CNSS. O
143

CNSS, Paiva, 9 set. 1941. Ataulfo de Paiva notificaria também o Instituto Histórico
Geográfico de Santos, São Paulo: ‘O atestado não pode ser feito em termos vagos e globais
como o apresentado. Junte outro especificando a natureza e a soma dos serviços prestados em
1939’ (CNSS, Paiva, 29 jul. 1940). Outras instituições são notificadas por Ataulfo a serem mais
específicas, apresentando inclusive o quantitativo de pessoas beneficiadas de forma gratuita.
Ver: CNSS, Paiva, 2 set. de 1941; CNSS, Paiva, 15 out. 1941 e CNSS, Paiva,18 maio 1942.
144
CNSS, Paiva 24 set.1942.
145
CNSS, Paiva, 7 out.1943.
146
Sobre a autonomia dos Abrigos de Salvador e Recife do Abrigo do Rio de Janeiro, Antônio
Miranda declarara: “Porque os Abrigos não eram interligados. O de Niterói tinha vida própria, o
da Bahia vida própria, o daqui [do Rio de Janeiro]. Cada um cuida de si. Provedor, o pessoal,
tudo independente” (Miranda, 30 maio 2011).
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relator Saul de Gusmão expediu comunicado a essa instituição filantrópica dois anos
consecutivos, exigindo, na primeira vez, que juntasse atestado firmado sobre
estampilhas, na forma da lei, e relatório de 1943, e, da segunda, advertindo-a que
juntasse atestado obedecendo ao modelo constante do Formulário147. Dessa forma, a
posição de Levi Miranda como membro do Conselho não isentou o ACR de precisar
cumprir todos os pré-requisitos estabelecidos para a habilitação de uma instituição
filantrópica à subvenção federal. Os relatórios oficiais da entidade, a partir exercício de
1939, revelam o esforço dos seus dirigentes para o cumprimento de todas as exigências
contidas no Formulário do Conselho. Buscava-se descrever as atividades realizadas em
cada departamento, os cursos oferecidos, o quantitativo de alunos matriculados, de
internos ingressos e egressos, o número daqueles atendidos pelos seus serviços médicos
e religiosos, dentre outras informações algumas vezes organizadas em tabelas. Todavia,
mesmo diante de todo esse cuidado, o Abrigo não deixou de ser alvo das “notificações
aos interessados”.
As instituições católicas podem ter sido as maiores beneficiadas pelas subvenções
concedidas pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) na gestão de Gustavo
Capanema (1934 a 1945), mas não simplesmente devido à manipulação de verbas pelos
integrantes do Conselho Nacional ou pela presença de católicos na estrutura daquele
Ministério. Naquele contexto, a Igreja buscava ampliar os seus espaços de participação
na sociedade e no governo, lutando para que medidas que lhe interessavam fossem
aprovadas. Da mesma forma, o Governo Vargas desejou estabelecer e manter os
vínculos com uma instituição de alcance nacional, cujo discurso era coincidente com
algumas das suas propostas político-sociais. Mas é necessário considerar que a criação
do CNSS estava inserida em um movimento maior de racionalização e burocratização
da estrutura de governo naquela época. A constituição de um aparato de alcance
nacional e de viés uniformizador, consoante com os ideais de formação de um Estado
forte e centralizador, foi o alvo da reforma empreendida por Gustavo Capanema à frente
do Ministério da Educação e Saúde, que teve como eixos principais as áreas da saúde
pública, cultura, educação e assistência social (Hochman e Fonseca, 1999, p.81, 82).
Sendo assim, acredita-se que o Conselho deve ser visto como parte desse contexto mais

147

CNSS, Gusmão, 26 ago. 1944 e 24 set. 1945.
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amplo, de mudanças na estrutura do governo, especificamente no âmbito do MES, onde
se pretendia alcançar maior controle e uniformidade nas ações voltadas à questão social.
Cabe considerar, também, não apenas a trajetória precedente dos membros do Conselho,
que evidencia o envolvimento que já possuíam com a área da assistência social,
especialmente Ataulfo de Paiva e Levi Miranda, mas também a forma de atuação deles
no âmbito desse organismo governamental. Estabelecendo critérios claros para o
julgamento dos pedidos de subvenção, atribuindo às entidades filantrópicas que
concediam assistência gratuita maior mérito para o recebimento de auxílio, publicando
regularmente “notificações aos interessados” com detalhamento de documentos ou
informações pendentes, inclusive de instituições católicas cujos responsáveis faziam
parte do próprio CNSS, como o Abrigo, os integrantes desse Conselho revelam que
buscaram cumprir as suas atribuições a partir de normas e dados fundamentados.
Mesmo que não seja possível aferir a imparcialidade dos julgamentos ali realizados e
nem mesmo precisar até que ponto instituições católicas foram beneficiadas por
inclinações pessoais dos seus membros, constata-se que o Abrigo do Rio de Janeiro não
foi isento da necessidade de cumprir todos os trâmites legais estabelecidos para
avaliação de um pedido de subvenção devido à presença de Levi como membro daquele
organismo. Diante de todos esses dados, pode-se ter ao menos uma certeza: o CNSS foi
um órgão atuante naquela época.

3.2 A proposta assistencial do Abrigo: educação, trabalho e religião
O Abrigo do Cristo Redentor (ACR) do Rio de Janeiro era uma instituição católica que
buscava ensinar e propagar essa doutrina religiosa. Igrejas foram construídas no interior
de cada um dos seus departamentos e, em alguns deles, franciscanos eram os
responsáveis pelos seus serviços cotidianos. A administração, a enfermagem e o serviço
religioso no Abrigo de Bonsucesso estavam sob os cuidados da Congregação das
Religiosas Franciscanas do Sagrado Coração (Pondé, 1977, p.125). Quanto ao Instituto
Profissional Getúlio Vargas (IPGV), um convênio celebrado em novembro de 1937
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propiciou a vinda de religiosos alemães148 que assumiram a responsabilidade da
educação e preparo profissional dos menores. Esses monges foram dispensados apenas
com a entrada do Brasil na Segunda Guerra (1942), quando foram mantidos internados
nos seus conventos149, em virtude da lei que regulava a presença de pessoas
pertencentes às nações inimigas no país (Pondé, 1977, p.152).
Com o término do conflito mundial, freis alemães, como Frei Inocêncio Michels150,
voltaram a atuar no Abrigo. Segundo Isaura Pinheiro, uma das primeiras
administradoras do Instituto Natalina Janot, estabelecido em 1945, era Frei Inocêncio
que vinha do Abrigo de Bonsucesso celebrar a missa dominical e ministrar catecismo
aos seus menores. Embora não fosse administrado diretamente por frei ou freiras, aquele
departamento do Abrigo mantinha missas diárias, celebradas na Igreja existente no seu
interior (Pinheiro, 28 jun.2011). Dessa forma, a religião católica perpassava todas as
atividades daquela instituição filantrópica, e o seu ensino ocupava lugar de destaque na
grade curricular oferecida aos menores dos vários departamentos da instituição.
Entretanto, considerar que o Abrigo do Cristo Redentor (ACR) tenha recebido
significativo apoio financeiro do Estado Novo apenas por ser uma instituição católica,
idealizada e defendida por um católico atuante na burocracia do Ministério da Educação
e Saúde (MES), especificamente no órgão responsável pela avaliação dos pedidos de
subvenção às instituições filantrópicas voltadas à assistência social (CNSS), seria
desconsiderar a importância e a amplitude das suas ações filantrópicas naquele contexto
político-social.

148

Foram trabalhar no ACR: Freis Odorico, Sixto, Pacomio, Sigismundo, Benevenuto, Roque,
Jordão e Paulino. O Superior deles era Frei Odorico Schendfielorf (Pondé, 1977, 152).
149
Priscila Ferreira Perazzo informa que “A partir do segundo semestre de 1942, quando o
Brasil entrou na Segunda Guerra, foram criados locais de internamento com características
variáveis em quase todos os estados brasileiros. Colônias penais agrícolas, asilos e hospitais
foram transformados em prisões, de acordo com a Constituição brasileira de 1937, que previa,
em estado de guerra ou de emergência, que o Presidente da República poderia autorizar
detenções em edifícios ou locais não destinados a réus de crime comum; ou ainda, promover o
desterro para outros pontos do território nacional ou residência forçada em determinadas
localidades do mesmo território, com privação da liberdade de ir e vir” (Perazzo, dez. 2003).
150
Frei Inocêncio Michels (1906-2000) nasceu em Bochum, na Alemanha. Com 25 anos,
ingressou no Seminário de Garnstock, Bélgica, a fim de preparar-se para a vinda ao Brasil,
chegando aqui em 03/05/1935. Atuou no Abrigo do Cristo Redentor de 1944 a 1948 e na
Marambaia, de 1949 a 1951 (Frei Inocêncio...). Acesso em: 02/06/2012.
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O primeiro aspecto que deve ser destacado é que o Abrigo do Cristo Redentor (ACR) do
Rio de Janeiro preenchia o mais importante pré-requisito estabelecido pela legislação
para a concessão de auxílio governamental a uma entidade filantrópica: prestar
assistência gratuita. Todavia, não apenas prestava assistência gratuita, mas o fazia a um
número elevado e crescente de pessoas. No ano de 1941, apenas no Abrigo de
Bonsucesso, foram internadas 2.444 pessoas, dentre homens, mulheres e crianças (relat.
1941, p.47). No ano seguinte, além das pessoas assistidas no Abrigo de Bonsucesso, o
Instituto Profissional Getúlio Vargas (IPGV) recebeu aproximadamente 480 menores
(relat. 1942, p.20), a Escola de Pesca Darcy (EPDV), 212 (relat. 1942, p.32), e o
Aprendizado Agrícola Sacra Família, 74 (relat. 1942, p.36), sem mencionar outras
pessoas acolhidas nas demais unidades.
Soma-se a esse aspecto quantitativo a variedade de grupos sociais alcançados pelos
serviços gratuitos oferecidos por tal entidade. O Abrigo de Bonsucesso concedia asilo,
trabalho, assistência médica e espiritual a qualquer mendigo ou pessoa pobre e/ou
necessitada que ali chegasse de forma espontânea ou trazida pela polícia, em boas
condições físicas ou debilitada. Já o Instituto Profissional Getúlio Vargas (IPGV)
recebia menores desamparados entre 12 e 18 anos, alguns deles advindos do Juizado de
Menores, oferecendo abrigo associado ao ensino profissional. Quanto à Escola de Pesca
Darcy Vargas (EPDV), direcionava as suas atividades a filhos de pescadores a partir dos
12 anos. O Aprendizado Agrícola Sacra Família e a Escola Agropecuária Presidente
Vargas destinavam-se à formação de menores em atividades agrícolas e/ou
agropecuárias, enquanto as atividades desenvolvidas pelo Instituto Natalina Janot
estavam voltadas para menores entre 7 e 11 anos. Isso sem mencionar os departamentos
que ficaram sob a responsabilidade do ACR após a transformação da sua natureza
jurídica em Fundação, em 1943, como a Escola João Luiz Alves e o Preservatório
Protógenes Guimarães.
Outro aspecto que deve ser considerado é a proposta assistencial oferecida pelo Abrigo
do Cristo Redentor (ACR). Em total sintonia com a política social varguista, os
dirigentes da instituição percebiam o trabalho como um instrumento capaz de viabilizar
a superação do estado de pobreza de cada indivíduo, tornando-os também aptos a
contribuir como força produtiva em um país em desenvolvimento. Por isso, no Abrigo
de Bonsucesso, todos os internos saudáveis eram estimulados, através do recebimento
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de pequena remuneração, a realizar algum tipo de serviço, fosse através da limpeza dos
pavilhões, lavanderia, portaria e conserto de roupas, ou nas oficinas existentes no seu
interior. Através do parecer emitido por um dos engenheiros responsáveis pela avaliação
das obras de construção do Abrigo, é possível aferir o tipo de expectativa que a
sociedade e o governo tinham naquela época em relação a um projeto assistencial como
esse, de perspectiva reabilitadora, a favor da nação; e o apoio que poderia obter:
O caso do presente processo é a construção de um abrigo para
mendigos e menores desamparados tendo por programa o
restabelecimento físico e posterior aproveitamento do indivíduo no
exercício de uma profissão que lhe assegure a manutenção pessoal.
Trata-se evidentemente de obra altamente social cujos benefícios
não se refletem apenas sobre o próprio beneficiado, mas também
sobre a nação que verá em cada um desfeitos patogenias e estados
mórbidos, a ressurreição de energias latentes para o Brasil maior
de amanhã. Além de uma profilaxia social e de um exemplo
vicentino, é ainda louvada (belíssima) sua ação patriótica. Estes
fatos justificam plenamente que se faça a proposta e proponho de
isenção absoluta de quaisquer taxas e alvará devido por lei, a licença
da construção do Abrigo Redentor (Cavalcanti, 28 dez. 1935 – grifo
meu).

Quanto às demais unidades do ACR, direcionadas à assistência social de menores,
buscava-se associar o internamento ao ensino de uma profissão. Em um contexto no
qual a educação era considerada pelo Estado uma das principais estratégicas para
viabilizar a concretização do seu projeto nacionalizador, esses departamentos do Abrigo
lograriam grande incentivo. Sobre o papel da educação nesse projeto político de
construção do Estado Nacional, Helena Bomeny (1999) indica:
Formar um “homem novo” para um Estado Novo, conformar
mentalidades e criar o sentimento de brasilidade, fortalecer a
identidade do trabalhador, ou por outra, forjar uma identidade positiva
no trabalhador brasileiro, tudo isso fazia parte de um grande
empreendimento cultural e político para o sucesso do qual contava-se
estrategicamente com a educação por sua capacidade universalmente
reconhecida de socializar os indivíduos nos valores que as sociedades,
através de seus segmentos organizados, querem ver internalizados
(p.139).

Ou seja, a educação era considerada um instrumento capaz de viabilizar a formação de
um “homem novo”, com uma nova mentalidade, imbuído de valores morais e cívicos,
de uma concepção positiva do trabalho, que fosse um elemento integrante do “Estado
Novo” que surgia com Vargas. “Educar para a pátria” era a máxima defendida pelo
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Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, na sessão de abertura da I
Conferencia Nacional de Educação, em 3 de novembro de 1941 (Horta, 2000, p.147).
Tal afirmação revela o tipo de visão que se tinha sobre o assunto na época. De acordo
com tal concepção, a educação deveria ser colocada a serviço da pátria, no sentido de
preparar o homem “para uma ação necessária e definida”, de modo que ele pudesse
constituir uma unidade moral, política e econômica para o engrandecimento da nação
(p.148) 151.
Às classes menos favorecidas seria preconizado o ensino técnico-profissional
(Zamorano, 2010, p.20). A constituição de 1937, no art. 179, determinava:
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado.
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos
Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e
profissionais (Brasil, 10 nov. 1937).

Na época de Capanema à frente do Ministério da Educação e Saúde (MES), embora
tenha sido concedida maior atenção ao ensino secundário e superior, dentre as diversas
modalidades de ensino profissional, o ensino industrial recebeu maior destaque
(Schwartzman, Bomeny, Costa, 2000, p.247). A industrialização do país, que era
incipiente, exigia a formação de uma mão de obra qualificada (Sousa, 2000, p.240).
Schwartzman, Bomeny, Costa, (2000) mostram que, até o Estado Novo, o ensino
industrial era visto essencialmente como “uma forma de educação caritativa, destinada a
tirar os pobres da ociosidade, mas sem maior significação do ponto de vista econômico
e social mais amplo” (p.248). Entretanto, a partir da década de 1930, outras concepções
emergiram, impulsionando, inclusive, um intenso conflito de bastidores entre o
Ministério da Educação e Saúde (MES) e o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio (MTIC) (Schwartzman, Bomeny, Costa, 2000, p.248).
De acordo com Schwartzman, Bomeny, Costa (2000), o MTIC possuía “objetivos mais
pragmáticos e limitados”, defendendo a implantação de “um sistema de aprendizado
151

Brasil, Ministério da Educação e Saúde. Panorama da Educação Nacional (Discursos do
presidente Getúlio Vargas e do ministro Gustavo Capanema). Rio de Janeiro, Serviços Gráficos
do Ministério da Educação e Saúde, 1937, p.21, 22 (Brasil, Ministério da Educação e
Saúde,1937 apud Horta, 2000, p.149)
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industrial diretamente ligado à indústria e às suas necessidades práticas” (p.250).
Proposta que encontrava apoio da Federação das Indústrias de São Paulo, que
objetivava obter maior controle sobre a organização do ensino profissional. Já o MES
defendia uma proposta mais abrangente, com a extensão da obrigatoriedade do ensino
profissional e participação maior do Estado no ônus dessa modalidade de ensino, para
que assim a mantivesse sobre o seu controle e supervisão.
A promulgação do decreto n. 6.029, de 26 de julho de 1940152, que regulamentou os
cursos profissionais, representou a vitória da proposta do Ministério do Trabalho sobre
o da Educação. Entretanto, tal legislação “daria lugar”, em 1942, a dois decretos
simultâneos, que precisariam conviver: o de criação do Serviço Nacional da
Aprendizagem Industrial, o SENAI153, em conformidade com as aspirações da indústria
e do MTIC, e o que definia a Lei Orgânica do Ensino Industrial154, originário das
proposições do MES (Schwartzman, Bomeny, Costa, 2000, p.254).
Schwartzman, Bomeny, Costa (2000) informam que a Lei Orgânica do Ensino
Industrial foi “uma grande declaração de intenções, acompanhada de um amplo painel
da organização à qual o ensino industrial se deveria ajustar” (p.255). Segundo estes
autores,
Uma de suas características principais, no espírito do Ministério da
Educação da época, é a uniformidade que trata de impor a este tipo de
ensino em todo o país. Em termos de intenções, ela busca atender,
simultaneamente, aos interesses do trabalhador, “realizando sua
preparação profissional e sua formação humana”; das empresas,
“nutrindo-as, segundo suas necessidades crescentes e mutáveis, de
suficiente e adequada mão-de-obra”; e da nação, “procurando
continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua
economia e cultura”. (...) Ela se opõe, tanto quanto possível, à
“especialização excessiva e prematura”, e busca combinar o ensino
técnico com disciplinas de cultura geral (Schwartzman, Bomeny,
Costa, 2000, p.255).

No relatório oficial do Abrigo do Cristo Redentor (ACR) de 1941, o presidente Hélion
Póvoa elogia a iniciativa do governo de imprimir novos rumos ao ensino técnicoprofissional através da promulgação de uma nova legislação, “fruto do devotamento à
152

Brasil, decreto n. 6.029, 26 jul. 1940.
Brasil, decreto-lei n. 4.048, 22 jan. 1942.
154
Brasil, decreto-lei n. 4.073, 30 jan. 1942.
153
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causa pública e de aguda compreensão dos problemas da cultura, do ministro Gustavo
Capanema” (relat. 1941, p.29)155. No entanto, destaca como ponto capital, sempre
abordado com a máxima preocupação pelos dirigentes daquela entidade, que a formação
de profissionais e técnicos fosse realizada de forma adequada à realidade do país. O
Presidente do Abrigo argumentou:
(...) necessitamos de profissionais e técnicos, em número
extraordinário, quanto mais melhor, mas é imprescindível
que a preparação se faça num sentido não raro esquecido:
formação de profissionais para o Brasil, ajustado as suas
realidades, ao nosso salário, com o equipamento de
ferramentas que possuímos, e não um trabalhador cheio de
exigências e imposições, com ordenados exorbitantes,
desejando só trabalhar nos grandes centros, correndo para as
capitais e abandonando o interior do país (relat. 1941, p.29 grifo meu).

Propiciando o ensino industrial em alguns dos seus departamentos, como no Instituto
Profissional Getúlio Vargas (IPGV) e na Escola de Pesca Darcy Vargas (EPDV), o
Abrigo colaborava com o governo na formação de uma mão de obra qualificada e
impregnada de princípios consoantes com a realidade do mercado nacional. Nesse
sentido, buscava estimular também o trabalho agrícola nas suas dependências, tornandoo até mesmo obrigatório aos alunos do IPGV (relat. 1942, p.26, 27). O Aprendizado
Agrícola Sacra Família era exclusivamente dedicado à formação de trabalhadores rurais,
não propriamente técnicos agrícolas (relat. 1942, p.37), e pretendia-se, através da Escola
Agropecuária Presidente Vargas, embora não inaugurada até 1945, encaminhar para as
atividades rurais um grande número de adolescentes (relat. 1945, p.23).
A cessão do funcionário do Ministério da Educação e Saúde (MES), Rodolfo Fuchs,
para assumir a direção técnica geral do Instituto Profissional Getúlio Vargas (IPGV)
pode apontar a importância concedida ao Abrigo do Cristo Redentor por aquele
ministério no âmbito do ensino profissional-industrial156. Como diretor da Divisão de
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Hélion Póvoa não cita explicitamente que está se referindo à Lei Orgânica do Ensino
Industrial, mas a referência que faz ao Ministro Capanema e o momento no qual faz tal menção,
relatório apresentado à assembleia geral de 24 de abril de 1942, levam a crer que citava essa
legislação.
156
Rodolfo Fuchs foi cedido pelo MES para assumir a direção técnica geral do Instituto
Profissional Getúlio Vargas (IPGV) em 14 de novembro de 1938 (relat. 1939, p.20). No ano de
1936, o engenheiro Rodolfo Fuchs era inspetor regional da Superintendência do Ensino
Industrial (Brasil, Ministério da Educação e Saúde Pública, 14 nov. 1936).
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Ensino Industrial do Departamento Nacional de Educação157, Fuchs possuía “uma
participação ativa nas diversas comissões, grupos de trabalho e outras atividades
acessórias ao Ministério para este assunto” (Schwartzman, Bomeny, Costa, 2000,
p.249). Segundo Schwartzman, Bomeny, Costa (2000), Fuchs defendia uma perspectiva
mais radical em relação ao ensino industrial dentro do MES, em grande parte endossada
por Capanema, argumentando em favor do ensino industrial obrigatório para todos, “de
forma tal que fosse eliminada, de vez, a ‘idiossincrasia do trabalho manual, industrial e
agrícola’ que lhe parecia ser um traço cultural brasileiro responsável pelas dificuldades
do país” (p.249)158.
No relatório oficial do ACR de 1939, Hélion Póvoa atribui a Fuchs o estabelecimento
da obrigatoriedade do ensino agrícola no IPGV:
Aplaudi e quero que todos aplaudam intimamente, que é mais
sincero e expressivo que as clássicas salvas de palmas, a
atitude profundamente patriótica e acertadamente pedagógica
de Rodolfo Fuchs, impondo a todos institutandos obrigações
agrícolas não como castigo, mas como úteis deveres (...)
(relat. 1939, p.23).

No relatório do ano seguinte, Póvoa reconhece Rodolfo Fuchs e o Superior dos Irmãos
Franciscanos, Frei Odorico, como os pioneiros do “perfeito rendimento técnico”
alcançado naquela unidade educacional do Abrigo. Segundo ele, o ideal equilíbrio entre
oficinas e escola havia sido alcançado, passando os alunos diariamente de uma a outra
sem se aperceberem das suas fronteiras separatrizes. O Presidente Póvoa cita palavras
do próprio Fuchs para expressar o sucesso daquele empreendimento:
os alunos de hoje não se parecem mais com os do ano passado.
Formaram-se novos hábitos higiênicos, acentuaram-se novas formas
de trato, surgem manifestações de cordialidade e solidariedade entre
os alunos, desapareceram arestas ásperas, vícios de conduta, novos
hábitos inveterados, processa-se enfim uma rápida e segura evolução
para uma mentalidade nova (...) (relat. 1940, p.18, 19)

Entretanto, o maior obstáculo a ser vencido por aquela bem-sucedida unidade do Abrigo
era a ausência de mestres. Naquela ocasião, o presidente Hélion Póvoa mencionava que
157

Sousa informa que Rodolfo Fuchs era funcionário do Ministério da Educação e Saúde (MES),
exercendo a função de diretor da Divisão de Ensino Industrial do Departamento Nacional de
Educação (Sousa, 2000, p.241)
158
Rodolfo Fuchs, 1935. GC 34.11.28 apud Schwartzman, Bomeny, Costa, 2000, p.249.
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esse problema constituía “um teste de rigor indiscutível de nossa penúria em matéria de
aprendizado profissional” (relat. 1940, p.16).
Cynthia Pereira de Sousa (2000) mostra que anos antes vários trâmites burocráticos já
haviam ocorrido entre o ministro da Educação e funcionários do seu ministério, como
Rodolfo Fuchs e Roberto Mange159, visando à resolução do problema. Aqueles
funcionários viajaram para países europeus, de onde interessava importar pessoal para
vir ensinar e formar técnicos industriais. Rodolfo Fuchs esteve em Berlim em 1938, e na
Suíça, em 1940, encaminhando ofício a Capanema com sugestões para a contratação de
mestres estrangeiros para os liceus industriais, indicando os países de origem
preferenciais (p.241). Entretanto, Sousa mostra que “se havia dificuldades para importar
técnicos especializados, estas não terminavam com a chegada deles no Brasil” (p.242).
Segundo ela, a precariedade das oficinas de trabalho, o nível salarial não condizente
com a qualificação e a falta de perspectiva profissional eram apenas alguns dos motivos
que levavam os técnicos a encaminharem pedidos de retorno aos seus países de origem
(p.242).
Rodolfo Fuchs desempenhava um papel de destaque no Ministério da Educação e Saúde
(MES) e a sua disponibilização ao Abrigo do Cristo Redentor (ACR) do Rio de Janeiro
evidencia a importância concedida ao ensino profissional promovido nas dependências
dessa entidade filantrópica, especialmente no Instituto Profissional Getúlio Vargas
(IPGV)160. O propalado êxito do trabalho realizado por Fuchs na direção técnica geral
do IPGV pode tê-lo conduzido, posteriormente, à direção geral de ensino daquele
complexo assistencial161.
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Segundo Sousa (2000), Roberto Mange era Diretor do Centro Ferroviário de Ensino e
Seleção Profissional do Estado de São Paulo (p.241). Luiz Antônio Cunha (2000) informa que
Roberto Mange era engenheiro suíço, professor da Escola Politécnica de São Paulo, que teve
papel de destaque na criação da Escola Profissional Mecânica, no Liceu de Artes e Ofícios de
São Paulo, em 1924 (p.97). Segundo ele, Mange foi o elaborador do projeto de um Centro
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP), criado por decreto em 1934 (Cunha,
2000, p. 98).
160
Zamorano também menciona o envolvimento de pessoas ligadas ao ministro Capanema,
especificamente Rodolfo Fuchs, na direção do Abrigo do Cristo Redentor como um indício do
papel de destaque atribuído àquela obra assistencial naquele momento (Zamorano, 2010, p.42).
161
Antônio Izidro afirma que Rodolfo Fuchs foi colocado à disposição do Abrigo pelo Ministro
Gustavo Capanema. Segundo ele, Fuchs era Diretor Geral da parte educativa, de todas as
escolas da Fundação Abrigo do Cristo Redentor (FACR) (Miranda, 30 maio 2011). Tal hipótese
pode ser confirmada a partir da declaração de Isaura Pinheiro: “Ele [Levi Miranda] ia sempre,
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Importa mencionar também que até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a carência de
mão de obra mais qualificada era suprimida pela importação de técnicos, mas com a
expansão do conflito mundial, tal força de trabalho precisou ser buscada entre os
elementos disponíveis no mercado nacional (Sousa, 2000, p.24, 242). Naquele contexto,
o trabalho desenvolvido no âmbito educacional por instituições como o Abrigo do
Cristo Redentor (ACR) se mostraria ainda mais relevante. Até porque, naquela
conjuntura, conforme afirma Bomeny (1999): “Fortaleceu-se a idéia de construção de
um projeto de soberania nacional onde estratégia da educação como instrumento de
preparação civil ocupava um lugar ímpar” (p.143).
Além de prosseguir educando e preparando as gerações futuras, o Abrigo do Cristo
Redentor, através da Escola de Pesca Darcy Vargas (EPDV), departamento localizado
na Ilha de Marambaia, colaborava com o governo no enfrentamento da crise de
alimentos que assolava o país. Sobre tal contribuição prestada pelo Abrigo, Hélion
Póvoa declara:
Mas o Abrigo tem ido mais longe nesse esforço de cooperação geral
com o país, nessa hora amarga para todos. Embora não inaugurada, a
Escola Técnica ‘Darcy Vargas’, através de suas poderosas unidades de
produção industrial, já vai lançando ao comercio produtos
alimentícios, (...) desempenhando um papel que será da maior
significação, dentro em breve, na batalha do abastecimento da
população (relat. 1942, p.8, 9).

O então presidente do Abrigo mencionara que as atividades produtivas da EPDV,
embora incipientes, excluindo-se o setor industrial, que apresentava “progressos
extraordinários”, já eram confortadoras, com a produção de verduras e legumes, da
padaria e especificamente da batata doce (relat. 1942, p.33, 34). Além da produção
desses gêneros alimentícios e industriais, a Escola de Pesca propiciava o
desenvolvimento da pesquisa e produção do óleo de fígado de cação que serviria de
substituto ao afamado óleo de fígado de bacalhau, então escasso no mercado nacional e
no internacional.

quase todos os dias [no Instituto Natalina Janot para ver como estava funcionando]. Tanto ele
como o Dr. Fuchs” (Pinheiro, 28 jun.2011).

118

Outra unidade do Abrigo desempenhou importante papel nessa “batalha do
abastecimento”, pelo menos em relação às demais unidades que compunham aquele
complexo assistencial. Naquele contexto, a Escola Agropecuária Presidente Vargas
produziu e abasteceu os outros departamentos da entidade com alimentos então escassos
no mercado, como arroz, milho, cereais, carne, leite e derivados, assim como madeira e
lenha. Entretanto, tal procedimento de produção e distribuição de mercadorias entre as
diferentes unidades do Abrigo do Cristo Redentor (ACR) era algo comum mesmo em
tempos de paz.
Através do relatório oficial do ACR do ano de 1941, constata-se que naquele ano a
maior parte da produção do Instituto Profissional Getúlio Vargas (IPGV) se manteve
naquele departamento, sendo o restante direcionado para o Abrigo de Bonsucesso,
Escola de Pesca, Aprendizado Agrícola Sacra Família e Abrigo de Niterói, seguindo
uma pequena porção para venda (relat. 1941, p.32). No relatório do ACR de 1944 há
registro de que a produção das oficinas do Abrigo de Bonsucesso foi suficiente para
suprir às próprias necessidades, permitindo, inclusive, o fornecimento aos demais
departamentos dos seguintes artigos: sabão, colchões, vassouras, escovões, vassouras de
cabelo, vassouras para pia e para gari (relat. 1944, p.11). O Instituto Natalina Janot, que
abrigava e educava crianças de 7 a 12 anos e possuía horta, além de criação de coelhos e
galinhas, recebia a maior parte dos produtos que abasteciam a sua dispensa das demais
unidades do Abrigo. Sobre isso, Isaura Pinheiro comentou:
Vinha carne todo dia, vinha o leite, vinha manteiga... Os mantimentos
vinham de Santa Cruz. [Lá] Tinha muita vaca... Vinha tudo. E tinha
muitos ovos, muitas galinhas... O caminhão trazia. (...). Ele [Levi]
mandava. Eu tinha um depósito lá e tinha uma dispensa. Ele mandava
saco de arroz, saco de batata, tudo em sacos! Botava naquele depósito.
Eu tinha dispensa lá dentro [do Instituto] farta! Não faltava nada!
Nada de nada! (Pinheiro, 28 jun.2011).

Dessa forma, cada departamento do Abrigo do Cristo Redentor contribuía para que o
conjunto alcançasse uma relativa autossuficiência162. Segundo Antônio Izidro, esse
princípio era defendido por Levi Miranda:
162

Zamorano Alves (2010) menciona essa articulação entre as unidades integrantes do conjunto
denominado Fundação Abrigo do Cristo Redentor: “A Fundação era composta por diversas
unidades assistenciais. (...). Tinham perfis diferenciados, com tipos de formação e produção
diferentes, entretanto suas atividades se articulavam havendo troca de experiências, produtos,
alunos e funcionários entre si” (p.36).
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(...) porque papai sempre achou que uma instituição de caridade corria
sempre perigo se vivesse de esmola, da vontade do povo de contribuir
ou do amparo de determinado partido político. Porque quem doava
podia um dia não querer mais doar. E o partido político quando outro
viesse para o comando já não ia querer apoiar um que foi antes dele.
Então ele achava que ela [a instituição, o ACR] devia ser autosuficiente. Então tudo nosso, tudo o que ele fez tinha que produzir.
Marambaia tinha os barcos de pesca. Pescavam. A gente vendia o
peixe todo na Praça XV. Santa Cruz criava gado. Nós chegamos a ter
3.000 cabeças de gado em Santa Cruz. Fornecia gado para as outras
instituições e vendia o restante. Marambaia tinha indústria de sardinha
em lata, indústria de filé de cação, que era substituto do bacalhau...
Então cada instituição [departamento do ACR] tinha que produzir...
(Miranda, 30 maio 2011)

3.3 O Abrigo Cristo Redentor em tempos difíceis (1942 -1945)
Todavia, esse ritmo intenso de produção e distribuição entre as unidades componentes
do Abrigo do Cristo Redentor (ACR) não conseguiria impedir que o ano de 1942 fosse
“árduo e dificultoso” para aquela entidade filantrópica (relat. 1942, p.7). De acordo com
Gerson Moura (1993), “O ano de 1942 foi crucial para a política externa brasileira”,
pois “em oito meses ela mudou da posição de declarações retóricas de solidariedade
para uma aliança firme com os EUA” (p.184). Tal mudança de posição exigiu o
abandono da política de “equidistância pragmática”163, que até então havia guiado os
negócios exteriores do país (p. 184), e da política de neutralidade que o Brasil mantinha
em relação à guerra européia (Moura, 1993, p.178, p.184)164.
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De acordo com Gerson Moura (1993): “No conjunto, a política externa brasileira nos anos 30
pode ser descrita como uma política de eqüidistância pragmática entre as duas potencias [EUA
e Alemanha] tanto em questões comerciais como políticas e militares” (p.184).
164
Letícia Pinheiro (1995) defende que de fins de 1940 em diante, já “não se pode falar de uma
posição ‘eqüidistante’ do Brasil em relação aos Estados Unidos e a Alemanha” (p.110).
Segundo ela, “Até meados de 1940 não resta dúvida de que o Brasil se colocava em posição
eqüidistante dos Estados Unidos e da Alemanha”, buscando tirar o máximo da “disputa latente”
entre os dois países. Entretanto, com a evolução do conflito europeu e o esgotamento dos
recursos de barganha por parte do Brasil, o país tornar-se-ia cada vez mais comprometido com
os preparativos norte-americanos para a sua entrada na guerra (p.110, 112). A autora defende
que antes da Conferência do Rio de Janeiro, ocorrida em janeiro de 1942, o Brasil já colaborava
significativamente, embora com restrições, com o esforço de guerra norte-americano, em uma
fase da política externa brasileira, por ela denominada, de “condescendência pragmática”
(p.112, 113).
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Gerson Moura (1993) menciona que em 1940 e 1941, mesmo tentando manter a sua
posição de neutralidade, “o Governo Vargas passou a aceitar gradualmente a
necessidade inevitável de escolher um parceiro, em decorrência da rápida polarização a
que a guerra conduziu” (p.182). A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra
Mundial165 mudaria “de forma drástica este quadro”, precipitando o abandono daquela
política de neutralidade pelo Brasil. Segundo o autor,
Os eventos mais importantes que afetaram o processo decisório da
política externa brasileira em 1942 foram os seguintes: a Conferência
do Rio de Janeiro (janeiro), na qual o Brasil rompeu relações com as
potências do Eixo166; a missão do ministro da Fazenda Sousa Costa a
Washington (fevereiro/março), durante a qual foram assinados
acordos militares e econômicos com o governo norte-americano; o
acordo secreto político-militar com os EUA (maio), que estabeleceu a
criação de duas comissões mistas militares para planejar a defesa do
território brasileiro e a declaração de guerra contra Alemanha e a Itália
(agosto), depois de cinco navios mercantes brasileiros foram
colocados a pique (Moura, 1993, p.184, 185).

O rompimento de relações diplomáticas com os países do Eixo, em janeiro de 1942, e a
crescente colaboração concedida aos esforços de guerra norte-americanos, incluindo a
autorização para construção de novas bases militares e o aumento de contingente no
Nordeste, colocou o Brasil em “posição de beligerante” (Moura, 1993, p.186). O
bombardeamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães167, com
elevado número de vítimas, foi o estopim para que, em agosto de 1942, o governo
brasileiro declarasse guerra à Alemanha e Itália (Moura, 1993, p.186, 187).
A entrada formal do Brasil na Segunda Guerra Mundial tornaria mais patentes os
problemas decorrentes da situação de guerra, como a escassez de combustível, gêneros
165

O ataque a Pearl Harbor, base militar americana localizada no Pacífico, por tropas japoneses
em 7 de dezembro de 1941, marcou a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial (Inferno no
paraíso. Acesso em: 30/07/2012).
166
“Conferência do Rio de Janeiro – a III Reunião de Consultas dos Chanceleres das Repúblicas
representou o capítulo final de uma série de conferências interamericanas iniciada na reunião de
Buenos Aires em 1936” (Moura, 1993, p.185). Moura (1993) informa que durante a
Conferência, o governo norte-americano se prontificara a empenhar-se no fornecimento não
apenas de armas, mas de outros tipos de equipamentos de que o Brasil necessitava. Por isso, no
último dia do evento, tendo Vargas obtido dos EUA garantias suficientes, anunciou o
rompimento das relações com o Eixo (p.185, 186).
167
Maiores informações sobre o acontecimento, ver: Brasil às armas. Revista Veja. Edição
Especial:
O
Brasil
na
Guerra.
Disponível
em:
<http://veja.abril.com.br/especiais_online/segunda_guerra/edicaoespecial/capa.shtml>. Acesso
em: 30/07/2012.
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alimentícios e produtos industriais, assim como a elevação dos preços desses itens no
mercado nacional. Nesse “contexto de emergência”, foi criada pelo Governo Federal a
Coordenação da Mobilização Econômica, órgão diretamente subordinado à Presidência
da República, “com a finalidade de melhor coordenar o funcionamento da economia
brasileira”168. O decreto-lei n. 4.750, de 28 de setembro de 1942, em vista do decreto
instituidor do estado de guerra no país169, determinava a mobilização de recursos
econômicos existentes no território nacional (art. 1).170 “Orientar a mineração, a
agricultura, a pecuária e a indústria em geral, no sentido de habilitá-la a produzir com a
máxima eficiência os materiais e produtos mais necessários e urgentes” e “fixar os
preços máximos, mínimos e básicos, ou limites de preço pelos quais as mercadorias ou
materiais” deveriam ser vendidos ou serviços cobrados eram apenas algumas das
competências do novo órgão.
Durante a primeira reunião da Coordenação da Mobilização Econômica, ocorrida em 4
de setembro de 1942, foi definido o “pão de guerra” (Cytrynowicz, 2000, p.58). Roney
Cytrynowicz (2000a) menciona que “a mobilização do pão em São Paulo deu-se com o
lançamento por parte do Governo Federal, de um ‘pão de guerra’, integral, e de preço
mais barato que o pão feito de farinha de trigo” (Cytrynowicz, 2000, p.55)171. No
discurso do governo, a medida destinava-se não apenas a solucionar um problema de
escassez de trigo, ligada à guerra, mas também a melhorar a alimentação da população
integrada ao esforço de guerra no “front interno” (p.55). Dentro dessa perspectiva,
foram lançadas outras campanhas, como a “Horta da Vitória” e a “Campanha de
Vitaminas para o povo”. Através da “Horta da Vitória” intencionava-se mobilizar as
mulheres para cooperarem com a “luta coletiva pela Vitória” (Simili, 2007, p.164),
através da prática do plantio e cultivo de alimentos nos quintais das suas casas. O cartaz
de propaganda da campanha, criado por Cândido Portinari e publicado na capa da
Revista Sombra em novembro de 1942, onde figura o “V” da vitória, em primeiro
168

Coordenação da Mobilização Econômica. Acesso em: 30/07/2012.
Brasil, decreto-lei n. 10.358, 31 ago. 1942.
170
Brasil, decreto-lei n. 4.750, 28 set. 1942.
171
O Cytrynowicz (2000a) mostra que “A fórmula do pão de guerra era baseada em um
aumento da extração da moagem do trigo de 70% para 80% a 85%, implicando o
aproveitamento de partes dos envoltórios da semente e do germe, o que provoca uma alteração
na cor da farinha e um escurecimento do pão” (p.55). O autor acrescenta que o “pão de guerra”
ou “pão de macarrão” que ficou conhecido no repertório culinário é aquele feito caseiramente
dissolvendo o macarrão e reaproveitando a farinha de trigo, e não o mobilizado para guerra,
escuro e com gosto de milho lançado oficialmente pelo governo naquela época (p.52, 57).
169
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plano, e em segundo as plantações, evidencia o seu propósito (Simili, 2007, p.164)172.
Quanto à “Campanha de Vitaminas para o povo”, lançada pela Coordenação de
Mobilização Econômica em 1944, objetivava “prover a população, especialmente os
mais ‘desprotegidos’ entre os escolares, de sais minerais e vitaminas em geral”
(Cytrynowicz, 2000, p.61).
Durante a Segunda Guerra Mundial, Roney Cytrynowicz (2000) mostra que o Governo
Vargas engendrou várias iniciativas de mobilização da população civil e de constituição
de um “front interno”. Tal mobilização não estava voltada apenas ao “fator dieta” da
população, mas a todos os setores afetados pela escassez. Por exemplo, diante da crise
do abastecimento de combustível, uma das medidas adotadas pelo governo foi investir
na fabricação e utilização do gasogênio, aparelho colocado na parte externa do carro,
que produzia combustível a partir da queima do carvão vegetal (p.73). A falta de
alinhamento estético do equipamento era apresentada como um sério obstáculo à sua
adoção173 (p.71,72), exigindo a publicação de diversos anúncios que ressaltassem as
suas qualidades operacionais, como “segurança e força”, “economia e comodidade”. Os
anúncios promoviam o elogio do gasogênio “como alinhado”, fundindo elegância com
adesão ao esforço de cooperação por parte dos proprietários de veículos, afinal “quem
oferecia força e segurança era o automóvel, isso em um mês em que se travava os mais
duros combates da FEB174 na Itália” (p.72, 75). Dessa forma, o gasogênio era
transformado em exemplo de esforço de mobilização de guerra brasileiro, de superar
restrições e encontrar alternativas à escassez de combustíveis (p.72, 75)175.
172

Simili (2007) menciona que um dos mecanismos criados para a mobilização das mulheres na
campanha da “Horta da Vitória”: a publicação de uma matéria intitulada “Jardins da Vitória”, na
revista O Cruzeiro, de 17 de outubro de 1942, através da qual se apresentava versões de roupas
apropriadas para as mulheres usarem no cultivo de hortaliças e legumes nos seus quintais. A
autora destaca alguns trechos da matéria para confirmar a sua suposição: “Uma hora em cada
quintal’ é o lema de guerra para as donas de casa, que também devemos adotar. (...). A
dificuldade nos transportes deixa as cidades com menos verduras e frutas do que habitualmente
se necessita e as vitaminas são indispensáveis” (p.165). Cytrynowicz (2000) também realiza
abordagem sobre a campanha da “Horta da Vitória” (p.62).
173
Roney Cytrynowicz (2000a) cita palavras do cronista Jorge Americano, que afirmava ser o
gasogênio composto de “tubos estranhos atrás ou por cima da capota”, e do escritor Décio
Pignatari, que o identificava como um “apêndice grosseiro”, como exemplo da reserva
apresentada por algumas pessoas (p.71)
174
Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi a força militar brasileira que lutou ao lado dos
Aliados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial (Força Expedicionária,.., Acesso em:
30/07/2012.
175
Cytrynowicz (2000-2001) reconhece que as restrições à importação de combustíveis e a sua
falta no mercado interno conduziram a restrições ao uso de automóveis e à piora no transporte
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Quanto à maioria da população, não proprietária de automóveis, a falta de gasolina se
fazia sentir na superlotação dos bondes e no reduzido número de ônibus que ainda
circulavam pela cidade. “Multidões a espera dos bondes se aglomeravam no centro da
cidade, organizadas em longas filas” (Pureza, 2009, p.81)176. Naquele contexto,
Cytrynowicz informa que a imagem do “pingente dos bondes e ônibus” foi utilizada
para produzir efeitos de alinhamento e ordem urbana (Cytrynowicz, 2000, p.86). Uma
matéria publicada no jornal Correio Paulistano, poucas semanas após a exibição do
filme Perigo Amarelo (1944) nos cinemas de São Paulo, alertava que a cidade estava se
defrontando pela primeira vez com a figura do “torpedeiro suicida da armada japonesa”
(p.84). Essa imagem era utilizada para designar “um novo tipo urbano” que surgia nas
ruas da cidade de São Paulo: “a figura do pingente, que viajava pendurado no balaústre
do bonde” (p.84); ou seja, utilizava-se “uma violenta imagem da guerra” para
“descrever o caos urbano em São Paulo ou para dramatizar a percepção desse caos”
(p.85). A solução apontada para o problema dos transportes e para o alvoroço das
multidões era a organização de filas. Sendo assim, a população era mobilizada a ficar
em fila, em ordem (p.93). Conforme afirma Cytrynowicz,
A disciplina da multidão materializada em fila era uma metáfora do
alinhamento. Nunca antes a população fora convocada de forma tão
enfática a alinhar-se contra ou a favor, de um lado ou de outro,
combinando alinhamento com prontidão, alerta, marcha, fundindo-se
aqui ideais do Estado Novo com a prontidão para guerra, guerra
externa contra o nazi-fascismo, guerra interna contra a quinta-coluna e
contra o caos urbano, o surfista kamikaze, em nome de um ideal de
brasilidade construído no negativo dos estrangeiros, principalmente
imigrantes japoneses, justamente elogiados na lealdade, ordem e
disciplina cooperativa. Mas, sobretudo, mobilização permanente que
um Estado Novo estava erigir (p.93).

Além dos transtornos causados ao transporte público, a escassez de combustível atingiu
o transporte de mercadorias, prejudicando a circulação de produtos como o trigo, o
público. Entretanto, como no caso do “pão de guerra”, o autor defende que a fabricação e
utilização do gasogênio, como combustível alternativo ao uso da gasolina, foram elementos
centrais na propaganda do governo, “simbolizando o ‘esforço vencedor’ que superava a crise de
abastecimento de combustíveis”.
176
Fernando Cauduro Pureza (2009) informa que o sistema de transporte público da cidade de
Porto Alegre alternava entre os bondes elétricos e os ônibus da antiga companhia Carris, e que
no mês de junho de 1942, depois de já definidas inúmeras quotas de racionamento para a
gasolina, decidiu tirar os ônibus de circulação, deixando apenas os bondes para atendimento na
capital. Tal atitude ocasionou um verdadeiro “caos do transporte urbano”, noticiado pelos
jornais da época (p.81).
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arroz e a carne bovina (Pureza, 2009, p.81, 82). Fernando Cauduro Pureza (2009)
mostra que o principal problema dos mercados de Porto Alegre não era a produção de
gêneros alimentícios, que, apesar da seca do verão de 1942-1943, apresentara
crescimento moderado, mas a dificuldade no âmbito da circulação das mercadorias.
Segundo ele, “Pode se dizer que a prioridade para o mercado externo diante de um
mercado interno em crise teria sido suficiente para elevar os preços, mas a escassez de
combustível foi responsável pela desestabilização da circulação, que ajudou a elevar o
custo de vida” (p.96). A carne, por exemplo, que era o principal produto exportado do
Rio Grande do Sul, chegava em quantidade reduzida no mercado de Porto Alegre,
impulsionando a elevação do seu valor e tornando-a um “artigo de luxo (p.97).
Contribuía também para o aumento dos preços a ação de “atravessadores”,
“especuladores” e “fraudadores”, que se aproveitavam da escassa oferta de produtos no
mercado local para obter lucros extras (p.97,98)177.
Diante de tal conjuntura de guerra, de escassez e aumento do custo de vida, é possível
compreender porque o ano de 1942 foi “árduo e dificultoso” para o Abrigo do Cristo
Redentor (relat. 1942, p.7). No relatório oficial do ACR de 1941, apresentado à
assembleia de 24 de abril de 1942, o presidente Hélion Póvoa já mencionava que “o
problema do abastecimento da Instituição, diante da vertiginosa ascensão do custo de
vida, estava dia a dia mais se agravando (...)”. E para enfrentá-lo e resolvê-lo de forma
satisfatória, havia sido solicitada ao Presidente da República a doação de campos em
Santa Cruz, para ali serem estabelecidas colônias agrícolas, com farta produção
agropecuária (relat. 1941, p.10)178. O balanço financeiro do ano de 1942 do ACR
apresentava déficit, advindo da redução na receita e do aumento das despesas179. Tal
déficit era justificado pelo Presidente Póvoa com os seguintes argumentos:
177

Pureza (2009) menciona duas matérias publicadas no Correio do Povo sobre o assunto: “A
horda nefasta dos intermediários e o encarecimento da vida” (Correio do Povo, Porto Alegre,
26/02/1943, p.8) e “A ganância dos especuladores consiste nos seus propósitos de obter lucros
exagerados” (Correio do Povo, Porto Alegre, 01/01/1943, p.14 (p.97).
178
O pedido foi atendido pelo Presidente República em 12 de novembro de 1942 (Brasil,
Ministério da Agricultura, 18 nov. 1942).
179
No relatório de 1942, o Presidente Póvoa informava que “este déficit foi coberto por uma
operação financeira, a prazo longo, a qual seria liquidada com os recursos que serão obtidos
com a transferência do patrimônio da Escola Técnica Darcy Vargas – Ilha de Marambaia – para
o Governo Federal” (p.58). Tal transferência do patrimônio daquela Escola, assim como de
todas as unidades do ACR, efetivou-se em agosto de 1943, com a transformação da natureza
jurídica da entidade em Fundação. A elevação a tal categoria significou a transferência de todo o
patrimônio da entidade para o Governo Federal, em troca de uma subvenção anual fixa no valor
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a despesa propriamente em manutenção orçou em Cr$ 3.356.070,70,
apresentando uma diferença para mais de Cr$ 1.246.161,70, o que
justifica não só pelo aumento dos assistidos pela instituição, como
também pelo excessivo acréscimo do custo de vida, fato de
conhecimento geral (relat. 1942, p.58).

A única solução apresentada por Póvoa para a redução dos déficits do ACR era o
aumento da receita, pois, segundo ele, naquelas “horas graves” a finalidade da entidade
não permitia redução de despesas, pois a cada dia maior era o número daqueles que a
procuravam (relat. 1942, p.58). Durante os anos de guerra, a entidade prosseguia
recolhendo um número cada vez maior de desabrigados, estendendo os braços ao
governo em um momento em que todos eram mobilizados a participar do “esforço de
cooperação geral com o país”. Naquele mesmo relatório, sobre a atitude do Abrigo nos
anos de guerra, Póvoa mencionava:
(...) a nossa capacidade de recolhimento de valores humanos
desabrigados prossegue crescendo sempre. Só isto, para o poder
público, é da maior relevância, em face do grave desequilíbrio
mundial de menos leitos, menos vagas e mais necessitados e
mais pretendentes aos lugares onde se mitigam dores e se
assistem as doenças (...) (relat. 1942, p.8).

O fato de o Abrigo do Cristo Redentor ser uma instituição destinada a dar assistência
gratuita a um número crescente de pessoas de diferentes categorias sociais seria
suficiente para justificar a aprovação do seu pedido de subvenção pelo Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS). Entretanto, mais do que isso, a instituição
promovia uma proposta assistencial consoante à política social desenvolvida pelo
Governo Vargas. O trabalho era desenvolvido e estimulado em todas as suas
dependências, mais especificamente no Abrigo de Bonsucesso, unidade responsável
pelo recolhimento de mendigos e homens desafortunados, sendo reconhecido pelos seus
dirigentes como um instrumento capaz de possibilitar a superação do estado de pobreza
dos indivíduos.
O Abrigo do Cristo Redentor desempenhava também um importante papel na área
educacional, especificamente no âmbito do ensino técnico-profissional, colaborando
com o governo na formação de uma mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo,
de Cr$ 2.000.000,00. Entretanto, verifica-se que no ano de 1942 o déficit geral da entidade era
de Cr$ 2.789.537,70 (relat. 1942, p.58). Ou seja, valor superior ao concedido pelo governo.
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adequada à realidade do mercado nacional. Pode-se aferir a importância do trabalho
desenvolvido por essa entidade no âmbito do ensino industrial a partir da cessão do
Rodolfo Fuchs, funcionário de destaque do Ministério da Educação e Saúde (MES), ao
ACR, para atuar na direção educacional de um dos seus departamentos, o Instituto
Profissional Getúlio Vargas (IPGV).
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o papel do ACR mostrar-se-ia ainda mais
relevante. Naqueles anos “árduos e dificultosos”, prosseguiria abrigando ainda mais
pessoas nas suas dependências, educando e preparando gerações futuras, assim como
disponibilizando produtos então escassos no mercado interno. Nesse sentido, a Escola
de Pesca Darcy Vargas (EPDV) contribuía para a “batalha do abastecimento”,
produzindo e distribuindo gêneros alimentícios e industriais, assim como viabilizando a
pesquisa e a produção do óleo de fígado de cação, substituto do óleo de fígado de
bacalhau. Quanto à Escola Agropecuária Presidente Vargas, era reconhecida como o
“farto celeiro” – produzindo arroz, milho, carne, leite, charque e lenha – que abastecia
os demais departamentos daquela obra assistencial nos difíceis anos de guerra
(relat.1944, p.23,24).
Embora as instituições católicas tenham sido provavelmente as maiores beneficiadas
pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) com a aprovação dos seus pedidos
de subvenção apresentados ao Ministério da Educação e Saúde (MES) no período do
ministro Gustavo Capanema, verifica-se que não é possível considerar essa a única
razão do crescente apoio concedido pelo Estado Varguista ao ACR. Faz-se necessário
considerar a importância, a amplitude e a total sintonia das ações filantrópicas
desenvolvidas por esse complexo assistencial para que se possa compreender a sua
identificação como peça-chave na política assistencial do Distrito Federal e, portanto,
recebedor de crescentes auxílios do Governo Federal.
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4. Considerações Finais
Quando se inicia uma investigação sobre a trajetória da instituição filantrópica Abrigo
do Cristo Redentor não se tem ideia da abrangência dessa denominação e da diversidade
de questões a ela vinculadas. A sua complexidade apenas se torna explícita e
compreensível após a obtenção de alguns dados, no adiantado da pesquisa, e a sua
concatenação com informações sobre o contexto histórico do qual emergiu. Por isso,
este trabalhou buscou apresentar o surgimento e o desenvolvimento do Abrigo do Cristo
Redentor na cidade do Rio de Janeiro a partir da compreensão da política assistencial
desenvolvida no Primeiro Governo Vargas (1936-1945).
No primeiro capitulo pretendemos mostrar que a questão social ocupava o cerne do
projeto político varguista, surgindo como marca distintiva e legitimadora dos
acontecimentos decorrentes da Revolução de 1930. O reconhecimento e o
enfrentamento da situação de pobreza na qual vivia o povo brasileiro eram apontados
como os principais alvos desse novo Estado, que precisaria agir de maneira
intervencionista a fim de garantir a promoção do bem comum. O trabalho era
considerado o meio através do qual o homem obtinha a sua prosperidade no âmbito
individual e, simultaneamente, contribuía como força produtiva para o desenvolvimento
do país. Através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), o Estado
Varguista buscava regular o mercado de trabalho através dos sindicatos, separando os
trabalhadores por categorias profissionais e “outorgando-lhes” alguns direitos, a fim de
que insatisfações e conflitos fossem contidos em favor do progresso nacional. Por isso,
foram esses trabalhadores urbanos, sindicalizados, com profissões reconhecidas por lei,
elevados à categoria de cidadãos da nova democracia social instituída com Vargas.
Entretanto, a maioria da população urbana e rural não possuía ocupações reconhecidas
por lei e, consequentemente, não eram alcançadas pelas políticas sociais desenvolvidas
pelo MTIC. Tais indivíduos, os “pré-cidadãos”, constituíam os alvos das políticas
sociais do Ministério da Educação e Saúde (MES), postas em execução pelas
instituições filantrópicas. Nesse sentido, buscamos mostrar que o Estado Varguista,
embora não tenha alterado o formato da assistência social em vigor no país, buscou
efetivar uma maior coordenação e apoio a essas entidades naquele contexto. De acordo
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com as diretrizes mais gerais da política varguista de centralização e verticalização das
ações estatais, foi observada a constituição de um verdadeiro aparato burocrático na
estrutura do governo, objetivando organizar, padronizar e coordenar as ações realizadas
pela iniciativa privada em contexto nacional. A criação da Caixa de Subvenção, em
1931, e posteriormente do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), em 1938,
assim como o estabelecimento da primeira legislação que fixou as bases do serviço
social em todo o país, foram apresentadas como indicativas dessa preocupação do
Governo Federal. Dentre as instituições filantrópicas privadas beneficiadas por essa
política desenvolvida pelo Governo Vargas através do MES, encontra-se o Abrigo do
Cristo Redentor.
O Abrigo do Cristo Redentor surgiu em um contexto no qual o Governo Vargas, mesmo
priorizando a classe trabalhadora, buscou efetivar maior apoio às entidades assistenciais
que promoviam a política social no âmbito do MES. Porém, mais do que isso, o Abrigo
possuía uma proposta assistencial afinada com o discurso político defendido e
propagandeado por aquele estado, através do qual o trabalho era valorizado e
estimulado em todas as suas dependências. No Abrigo de Bonsucesso, objetivava-se
promover a “recuperação”, a “cura” dos homens através do trabalho, buscando a
anulação da identidade de mendigos e a sua transformação em cidadãos. Quanto às
demais unidades, destinadas ao acolhimento de menores, era desenvolvido o ensino
técnico-profissional, sendo concedida igual ênfase às atividades industriais, agrícolas e
manuais, a fim de garantir uma mão de obra adequada à realidade do país.
Como foi observado, o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) estabeleceu
critérios para o julgamento dos pedidos de subvenção encaminhados ao Ministério da
Educação e Saúde (MES) e, dentre eles, aquele que possuía a maior relevância era o
número de serviços oferecidos e pessoas atendidas gratuitamente pelas entidades
assistenciais. O Abrigo cumpria tal requesito, internando em todos os seus
departamentos um número elevado de pessoas, assim como dirigindo as suas atividades
assistenciais a grupos sociais distintos.
Outro aspecto que deve ser destacado é que o Abrigo era uma instituição católica, que
propagava e ensinava a fé católica em todas as suas dependências. Como foi visto, após
a ascensão de Vargas ao poder, era estabelecido um “novo pacto de cooperação entre a
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Igreja e o Estado”, o que garantiu o apoio governamental às atividades católicas, a
maioria no campo da educação e da assistência social. Naquele contexto, a Igreja
pretendia promover um catolicismo mais vigoroso, que tivesse uma presença mais
marcante na sociedade e, por isso, buscava influir no processo de decisão política, a fim
de viabilizar a aprovação de medidas que lhe fossem favoráveis. Quanto ao Estado,
recebia em troca o apoio de uma instituiçao com forte conteúdo moral e disciplinador,
contribuindo para a cooperação entre as classes sociais em um período de grande
instabilidade política. Sendo assim, o Abrigo, que possuía intenção declarada de
resgatar “almas”, “ligar ou religar a criatura ao Criador”, processando como “única e
verdadeira a fé católica”, provavelmente era favorecido por tal posicionamento frente à
Igreja e ao Estado.
Todavia, como se buscou mostrar ao longo do capítulo três, é insuficiente atribuir o
significativo e crescente apoio concedido ao Abrigo pelo Estado apenas ao fato de tal
instituição ser católica. Além de propiciar assistência a um grande quantitativo de
pessoas, de diferentes grupos sociais, promovendo o trabalho e o ensino profissional nas
suas dependências, o Abrigo também prestava um serviço à pátria nos difíceis anos da
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), especificamente a partir de 1942, quando a
população foi mobilizada a colaborar com os esforços de guerra. A produção de
produtos industriais e alimentícios que eram lançados no mercado pela Escola de Pesca
Darcy Vargas (EPDV), assim como daqueles que abasteciam as demais unidades do
complexo assistencial através da Escola Agropecuária Presidente Vargas, mostra o
relevante papel que a instituição desempenhava naquele momento. Além do fato de
continuar abrigando um número cada vez maior de pessoas mesmo em anos
considerados desfavoráveis pelos dirigentes da entidade, quando se constatava déficit no
balanço financeiro da instituição.
Por fim, cabe destacar que a transformação da natureza jurídica do Abrigo do Cristo
Redentor em Fundação, em agosto de 1943, não pode ser desconsiderado quando se está
refletindo sobre o crescente apoio que lhe foi concedido pelo Estado Varguista. Afinal,
a elevação a tal categoria significou a transferência de todo o patrimônio da entidade
para o Governo Federal em troca de uma subvenção anual. Tal fato revela que todo o
investimento que a partir de então fosse realizado nas dependências do Abrigo, de certa
forma, refletia no patrimônio nacional. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que tal
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mudança também significou maior controle e interferência do governo nas suas
atividades e contas, sendo “exigida”, inclusive, a incorporação de outras entidades
públicas à sua estrutura: o Patronato de Menores de São Gonçalo e a Escola João Luís
Alves.
Entretanto, constata-se que a constituição do complexo assistencial denominado Abrigo
do Cristo Redentor não foi resultado apenas dessa transformação da natureza jurídica. O
surgimento das suas principais unidades componentes é anterior a tal episódio. Da
inauguração do Abrigo de Bonsucesso (1936) às obras de construção do Instituto
Profissional Getúlio Vargas (IPGV) e à sua inauguração em dezembro de 1939, quando
já haviam sido iniciadas as obras de estabelecimento da Escola de Pesca, seguiu-se a
incorporação do Aprendizado Agrícola Sacra Família (1941) e da Escola Agropecuária
Presidente Vargas (1942). Eis que já se estabelecia como um verdadeiro complexo
assistencial em apenas cinco anos de existência.
O objetivo desta pesquisa foi mostrar como o Abrigo do Cristo Redentor surgiu e se
desenvolveu na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1936 a 1945, podendo ser
identificado como um complexo assistencial, apresentando as razões que levaram o
Governo Federal a lhe conceder auxílio de forma significativa e crescente. Pode-se
observar que, dentre as demais instituições filantrópicas, o Abrigo destaca-se pelo
quantitativo de pessoas assistidas, pela diversidade de grupos sociais alcançados e pelas
atividades desenvolvidas, mas, especialmente, pelo tipo de assistência que promovia nas
suas dependências. Em total sintonia com a proposta política social do Estado
Varguista, o Abrigo promovia o trabalho em todas as suas dependências, assim como o
ensino técnico-profissional, colaborando com o governo no enfrentamento da pobreza e
na formação de mão de obra qualificada em um contexto de industrialização ainda
incipiente no país e de esforços em prol do desenvolvimento nacional. De acordo com
as palavras do próprio Presidente Hélion Póvoa:
Ai estão a siderurgia, a caça ao petróleo, o imenso parque
aeronáutico. Estamos nos procurando e na verdade estamos
achando. Um Brasil próprio, natural, em substituição a um Brasil
de empréstimo, artificial. (...). O Abrigo (...) tem também por
finalidade cooperar com todas as energias com o poder constituído
da nação, ao qual toca o grave dever de engrandecer o país e fazer
feliz o povo. (...). Servindo a Deus, vai assim o Abrigo também
sendo útil ao Brasil (...) (relat. 1940 p.39 a 41).
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A obra assistencial idealizada por Levi Miranda prosseguiu e se perpetuou não apenas
na memória daqueles que foram testemunhas dos seus áureos tempos e através dos
registros documentais deixados, mas também, especialmente, pelas atividades que ainda
hoje são desenvolvidas nas suas dependências localizadas no bairro de Bonsucesso. Na
atualidade, o Abrigo, como instituição pública, administrada pela Secretaria de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), tendo por público-alvo os idosos,
continua sendo uma instituição de destaque para a política assistencial na cidade do Rio
de Janeiro. Dessa forma, acreditamos que investigar as suas origens, história, e o papel
desempenhado por Levi Miranda para a sua concretização e desenvolvimento são um
capítulo importante para a história da assistência social no Brasil; espera-se que esta
dissertação, seja uma contribuição nesse sentido.
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ILUSTRAÇÕES
CAPÍTULO 1

Fig. 1 – Instalação do Conselho Nacional de Serviço Social, 5 ago. 1938.
(GC foto 137, CPDOC/FGV)

1. Gustavo Capanema, 2. Ataulfo Nápoles de Paiva, 3. Stela de Faro, 4. Eugênia Hamann, 5.
Levi Miranda, 6. Ernani Agrícola, 7. Olinto de Oliveira.

152

CAPÍTULO 2
Fig. 2.1 – “Um louco de Deus” de Carlos Drummond de Andrade.
(Jornal do Brasil, Caderno B, p.8, 18 nov. 1969)
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Fig. 2.2 – Carteira profissional e de identidade de Rafael Levi Miranda.
(Acervo pessoal de Antônio Izidro Miranda, 2011)

Na carteira profissional de Rafael Levi Miranda consta como ano de nascimento 1895...

... e na sua carteira de identidade, 1899.
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Fig. 2.3 - Ofício comunicando a Rafael Levi Miranda a concessão do Morro
do Frota para a construção do Abrigo, 25 set. 1935.
(AGCR, 1935, cx. 21, doc. 4. 25 set. 1935)
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Fig. 2.4 – “Planta baixa da administração” do Abrigo do Cristo Redentor do
Rio de Janeiro, 1935.
(AGCRJ.1935, cx. 21, doc.4)
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Fig. 2.5 – Fachada do Abrigo do Cristo Redentor, em Bonsucesso, e vista do
alto dos pavilhões por trás.
(Correio da Manhã, PH/FOT/26(2), AN, 15 dez. 1936)
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Fig. 2.6 – Casinhas enfileiradas que compõem a Escola Técnica Darcy
Vargas.
(Correio da Manhã, PH/FOT/6805(24), AN, 27 jan. 1945)
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Fig. 2.7 – Imagem aérea do Abrigo, em Bonsucesso.
(Museu aeroespacial, 2707, 1938)
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Fig. 2.8 – Carta de Levi Miranda ao Presidente da República oferecendo
novas vagas na Escola Técnica Darcy Vargas, 19 abr. 1944.
(Gabinete Civil da Presidência da República, AN, 19 abr. 1944)
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Fig. 2.9 – Maquinário da Escola Técnica Darcy Vargas.
(Correio da Manhã, PH/FOT/6805(8), AN, s.d.)
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Fig. 2.10 – Vargas em visita à Escola Técnica Darcy Vargas.
(Correio da Manhã, PH/FOT/6805(26), AN, 14 jan. 1945)
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Fig. 2.11 – Pesca de um “elefante-marinho” na Escola Técnica Darcy
Vargas.
(Correio da Manhã, PH/FOT/6805(2), AN, 19 maio 1942).

1.Antônio Izidro de Miranda, 2. Levi Miranda
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Fig. 2.12 – Festividade no Abrigo do Cristo Redentor, em Bonsucesso [1950].
(Acervo pessoal de Isaura Pinheiro)

1. Isaura Bender Rodrigues Pinheiro, 2. Ângela, filha de Isaura.
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CAPÍTULO 3

3.1 – Getúlio Vargas e Dom Sebastião Leme em visita à enfermaria do
Abrigo, em Bonsucesso [entre 1930 e 1945].
(AnC foto 004, CPDOC/FGV).

1. Dom Sebastião Leme, 2. Getúlio Vargas, 3. Levi Miranda.
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3.2 – Getúlio Vargas e Dom Sebastião Leme na área externa do Abrigo, em
Bonsucesso [1930 e 1945].
(AnC foto 004 CPDOC/FGV)

1. Levi Miranda, 2. Getúlio Vargas, 3. Dom Sebastião Leme.
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3.3 – Inauguração do Abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo, RJ,
22 set. 1941.
(AVAP foto 028, CPDOC/FGV)

1. Ernani Amaral Peixoto, 2. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 3. Darcy Sarmanho Vargas, 4. Dom João
da Mata Amaral, 5. Nelson Correia Monteiro, prefeito de São Gonçalo, 6. Rafael Levi Miranda.

167

3.4 – Darcy Sarmanho Vargas e Rafael Levi Miranda na inauguração do
Abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo, RJ, 22 set. 1941.
(AVAP foto 027, CPDOC/FGV)

