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Originalidade no enfoque, sentimento crítico e prudência 
analítica são algumas das características da tese de doutorado 
de Maria Luiza Penna Moreira. O trabalho, agora publicado em 
livro, discorre sobre a trajetória de Luiz Camillo, em suas dife- 
rentes facetas: historiador, documentalista, professor, político e 
empresário. 

Sobre alguém que exerceu uma gama tão variada de ativida- 
des, cabe perguntar: quem, afinal, foi Luiz Camillo? E ainda, qual 
a importância de seu arquivo pessoal para uma compreensão 
dos processos de institucionalização dos cursos universitários de 
história no Brasil dos anos 1930? 

O estudo de Maria Luiza, apoiado em densa pesquisa documental, 
não apenas acolhe tais questões e as responde, como também nos 
fornece subsídios para, acompanhando o percurso intelectual de 
Luiz Camillo, captar a essencialidade de um momento fundamental 
dos embates em torno da organização e do funcionamento do 
sistema de ensino superior e da constituição da história como um 
novo campo disciplinar e universitário no Brasil. Percorrendo a 
trajetória de Luiz Camillo, podemos compreender as circunstâncias 
e práticas, no campo da pesquisa e do ensino, da primeira geração 
de professores universitários brasileiros. 

Formado em química, Luiz Camillo começou a se interessar 
pelo estudo da história como desdobramento de uma curiosidade 
particular em relação à trajetória de sua cidade natal, a mineira 
Itabira de tempos coloniais. Essa motivação inicial colocaria o 



jovem químico, cada vez mais, frente a frente com as dificuldades 
que afetam o campo da pesquisa histórica no país, tema que viria 
a se tornar um ponto central de suas preocupações. 

Provocado por tais inquietações, começou a publicar artigos 
na imprensa que divulgavam o que considerava ser uma listagem 
de obras fundamentais ao conhecimento da história do Brasil, 
destacando as dificuldades para se ter acesso a tais obras e a 
precariedade dos arquivos onde se encontravam depositadas 
preciosas fontes de pesquisa. 

Luiz Camillo passaria, sucessivamente, também a distinguir-se 
por suas reflexões e considerações acerca do que seria uma agen- 
da de problemas relevantes para a construção da história como 
campo disciplinar. A firmeza de suas ideias — ao lado de sua 
proximidade com um grupo de intelectuais mineiros que ascen- 
deria ao poder em 1934, a partir da posse de Gustavo Capanema 
no recém-criado Ministério da Educação e Saúde —, acabaria por 
sedimentar sua nomeação para a Direção da Casa de Rui Barbosa, 
no Rio de Janeiro, em dezembro daquele mesmo ano. 

Na nova função, Luiz Camillo acreditou poder finalmente 
colocar em prática seus desejos de preservar e disponibilizar 
documentos caros à pesquisa histórica. Ainda que seu esforço 
naquele momento estivesse mais concentrado na publicação de 
obras de Rui Barbosa e na renovação da biblioteca da Casa, logo 
retomaria o interesse pelas fontes fundamentais ao estudo amplo 
da história do Brasil, e em particular do Brasil colonial, estreitando 
contatos com a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional. Sua 
preocupação central era a localização, coleta e disponibilização 
dos acervos que poderiam contribuir para o desenvolvimento da 
pesquisa histórica no Brasil. 

Em 1936, Luiz Camillo daria início a uma nova atividade. A 
convite de Afonso Pena Junior, ingressaria no corpo docente da 
recém-criada Universidade do Distrito Federal (UDF), tendo sua 
primeira experiência como professor na cadeira de História das 
Artes e das Indústrias, no então Instituto de Artes daquela instituição. 
No ano seguinte, com seu contrato renovado, passaria a atuar ao 
lado de Afonso Arinos, na cadeira de História do Brasil. 

Inaugurada em 1935, por Anísio Teixeira, a UDF representava 
um projeto educacional em defesa do ensino público, gratuito, 
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obrigatório e laico. Comprometida com a expansão e a moder- 
nização do sistema escolar nos níveis primário e secundário e 
dedicada essencialmente à formação de professores — no 
entender de Anísio Teixeira, um dos pilares da melhoria do 
ensino —, as maneiras de organizar-se e de proceder da UDF 
passavam ao largo das orientações do Ministério da Educação 
e Saúde, contrariando prerrogativas do governo federal. Sua 
orientação pedagógica assentava-se, fundamentalmente, numa 
articulação entre o ensino e a pesquisa. 

Na universidade, Luiz Camillo estabeleceu contatos com 
pesquisadores estrangeiros, como o geógrafo Pierre Deffontaines 
e o renomado historiador Henri Hauser, e encontrou espaço para 
refletir sobre as insuficiências dos estudos históricos brasileiros.1 

Nesse momento, as antigas preocupações com a história colonial 
mineira reassumiriam lugar de destaque em sua vida, e o sonho 
de escrever uma obra sobre essa temática se reacenderia com 
intensidade. Mas, para a realização de tal empreitada, Luiz Camillo 
impôs-se como precondição o desenvolvimento de extensa 
pesquisa, que abrangesse consultas aos arquivos portugueses. 

A realização do Primeiro Congresso da História da Expansão 
Portuguesa, na cidade de Lisboa, em julho de 1937, foi a chance 
de Luiz Camillo finalmente transformar em realidade o sonho de 
ter acesso aos arquivos portugueses. Assim, em julho daquele 
ano, partiu para Lisboa com o propósito, sim, de participar do 
encontro de historiadores, mas também de levar a termo as exi- 
gidas pesquisas nos arquivos da Torre do Tombo e no Arquivo do 
Conselho Ultramarino. Entendia, então, ser fundamental localizar, 
selecionar e reproduzir, daquele universo documental, o que fosse 
útil para que toda uma nova geração de alunos de história em 
seu país, que então ingressava na universidade, pudesse escrever 
sobre o Brasil a partir de novas concepções e métodos. 

Com essas iniciativas, Luiz Camillo posicionava-se não só com 
o olhar de quem almejava escrever a história colonial mineira, 
mas também como o professor de uma nova universidade que 
estava então se estruturando com base na dobradinha ensino e 

 
 

1 Sobre a atuação dos professores na UDF, ver: FERREIRA. Os professores 
franceses e a redescoberta do Brasil, Revista Brasileira da Academia Brasileira 
de Letras, n. 43, p. 227-245. 
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pesquisa. Dois passos naturais decorreram desse projeto: planejar 
a criação da cadeira Ciências Auxiliares da História e, no ano 
seguinte — 1938 —, o convite a um paleógrafo português para 
ministrar um curso na UDF. 

De volta ao Brasil, no começo de 1938, Luiz Camillo estaria 
completamente empenhado no propósito de partilhar e imple- 
mentar com seus alunos tudo o que havia aprendido em sua 
viagem ao exterior, especialmente depois de sua nomeação 
para titular da cadeira de História do Brasil e para a direção da 
Faculdade de Política e Economia da UDF. 

Mas os projetos de Luiz Camillo dentro da universidade estavam 
com os dias contados. Nos meses seguintes à sua partida para 
Portugal, o processo de radicalização política no país aprofundou-se, 
resultando na decretação do golpe que deu origem ao Estado 
Novo. O clima de instabilidade e de perseguição que atingiu a 
UDF agravou-se a partir da revolta comunista de novembro de 
1935, com a prisão de Pedro Ernesto e o afastamento de Anísio 
Teixeira, principal idealizador da universidade. Frustraram-se as 
iniciativas dos novos dirigentes universitários que procuravam a 
todo custo superar os obstáculos para garantir a consolidação da 
instituição. O projeto da universidade carioca afigurou-se uma 
ilusão. A existência da UDF contrariava os planos do governo 
federal, encaminhados pelo Ministro Capanema, de criação da 
Universidade do Brasil. 

Com a instalação do Estado Novo, abria-se a porta para a 
derrubada das últimas resistências à extinção da UDF e integração 
de seus quadros à Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade do Brasil. 

Ainda assim, os anos de 1938 e 1939 foram de grandes batalhas! 
A despeito da política de esvaziamento da UDF e do afastamento 
de muitos de seus professores, por exemplo Afonso Arinos, um 
enorme esforço de resistência uniu aqueles que permaneceram 
na instituição. Os seus últimos dirigentes e o Conselho Consul- 
tivo — formado por figuras de destaque como José Baeta Vianna 
(Reitor), Prudente de Morais Neto, Mário de Andrade e Luís Freire 
— empenharam-se com todo vigor em prol da consecução de 
reformulações que permitissem uma adequação da universidade 
às diretrizes do governo federal. Luiz Camillo, na condição de 
professor e Vice-Reitor, dedicou-se de corpo e alma a essa tarefa, 
acreditando ser possível manter a UDF em funcionamento. 
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A primeira grande derrota ocorreu em janeiro de 1939, quando 
Vargas, por meio de decreto-lei, extinguiu a UDF e transferiu seus 
quadros para a Universidade do Brasil (UB). Inexplicavelmente, 
Luiz Camillo, talvez esperando um milagre, permaneceria em 
função diretiva na UDF, agora como Reitor (janeiro a abril de 
1939). De acordo com a recuperação minuciosa de Maria Luiza 
nas atas de reunião da universidade, o  comprometimento  de 
Luiz Camillo com a UDF era de tal ordem que, de fato, ele não 
concebia a possibilidade de uma extinção irreversível. 

A consolidação do encerramento da UDF levaria Luiz Camillo 
a um afastamento definitivo da vida universitária. O convite para 
assumir o cargo de professor-catedrático da cadeira de História 
do Brasil da UB, naturalmente, foi rechaçado. Sua curta carreira 
de professor chegava ao fim. Todo o seu percurso, no entanto, 
ilustra bem os caminhos e as lutas de uma nova geração de 
professores engajados na constituição da história como uma 
disciplina universitária. 

Após um período de isolamento e agruras financeiras, Luiz 
Camillo seria nomeado chefe da Biblioteca do Itamaraty. No novo 
posto, dedicou-se à reorganização e modernização da Biblioteca 
e à reordenação do arquivo. Nessa ocasião, foi ainda designado 
Consultor Técnico para Assuntos Históricos, com a função de 
pesquisar situações históricas que permitissem comparações e 
analogias úteis no caso de impasses diplomáticos. 

Essa nova atividade levou Luiz Camillo a dedicar-se à História 
Política, às Relações Internacionais e à História Recente, embora 
seu interesse primordial ainda fosse a História Colonial de Minas 
Gerais — razão por que, à época, a realização de pesquisas 
baseadas nas Cartas Chilenas ocuparia o ponto central de suas 
atenções, inclusive dando origem a algumas publicações de 
artigos na imprensa. 

No ano de 1942, em missão cultural, Luiz Camillo visitou o 
Instituto de Investigações Manoel Rosas, na Argentina, onde tomou 
contato com a produção historiográfica elaborada por aquele 
centro, constatando inúmeros problemas relativos ao estudo das 
relações culturais entre o Brasil e os países do Cone Sul. 

O resultado dessa visita foi sua proposta, em 1943, de consti- 
tuição da Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil. 
O objetivo da comissão seria rever os textos de ensino de história 
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que apresentassem visões distorcidas e/ou belicistas acerca das 
relações entre o Brasil e os demais países da América do Sul. 

Com essa proposição,  Luiz Camillo filiava-se à linha de trabalho 
em história da Comissão Internacional para o Ensino de História 
(CIENH), órgão criado no início dos anos 1930, na Europa, com 
o tento de rever os manuais didáticos que incitavam povos e 
nações ao armamentismo. A proposta da CIENH era estruturar 
críticas aos nacionalismos belicistas e difundir uma política paci- 
fista de convivência entre as nações. Essa concepção de história 
encontrou forte eco no Brasil, na Reforma Educacional de 1931, 
sendo defendida por Delgado de Carvalho e outros professores 
da UDF, como Luiz Camillo. 

No entanto, o relançamento dessa proposta, já antes derrotada 
por antigos opositores da UDF, certamente gerava desconfiança 
entre os dirigentes do Estado Novo, cabendo supor que trouxesse 
dificuldades para Luiz Camillo. 

De fato, em 3 de dezembro de 1943, Luiz Camillo era exonerado 
do Itamaraty. Seu engajamento, ao lado do de outros mineiros, 
como de seu ex-colega de UDF Afonso Arinos, na articulação e 
divulgação do Manifesto dos Mineiros — documento contendo 
fortes críticas ao Estado Novo, que reuniu 92 assinaturas de inte- 
lectuais, políticos e empresários —, foi o motivo principal de seu 
afastamento. Nos meses seguintes à sua exoneração, a atividade 
central de Luiz Camillo seria atuar decisivamente em prol da luta 
pela democratização do Brasil. 

Após a queda do Estado Novo, Luiz Camillo retomou seu posto 
no Itamaraty e novamente envidou realizar projetos na área de 
documentação e pesquisa. Com relação à elaboração de uma 
História de Minas Gerais Colonial, no entanto, não conseguiu 
levar o propósito a bom termo. 

Em caderno de notas particular ficariam registradas as suas 
dificuldades de escrever trabalhos de história, talvez por lhe faltar 
oportunidade para exercer plenamente o ofício de professor 
e historiador. Entrementes, Luiz Camillo produziria intencio- 
nalmente um arquivo pessoal e definiria instruções para a sua 
classificação e organização, desse modo comprometendo-se com 
um outro tipo de escrita da história — a escrita de si. 

A determinação de Luiz Camillo de guardar certo conjunto 
de papéis trazia implícita a intenção de deixar registrada uma 
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escrita de si, que permitisse um entendimento do seu processo 
pessoal de construção de identidade. Ainda que o material por 
ele arquivado seja heterogêneo (atas da UDF, apontamentos de 
aulas, cadernos de anotações de pesquisa, planos de publicações 
de livros e artigos e correspondências, entre outros) e se apre- 
sente de forma fragmentada, é possível apreendê-lo como uma 
escrita da história, na qual surge manifesto o seu esforço para 
fixar uma identidade de historiador. Dito de outra maneira, o seu 
método de organização e guarda dos papéis expõe uma forma 
alternativa de escrita da história e permite distinguir Luiz Camillo 
como historiador. 

Assim, a construção de um arquivo pessoal foi o caminho 
encontrado por Luiz Camillo para compensar e superar as suas 
dificuldades de escrever livros e textos historiográficos, e para 
deixar registrado o seu percurso intelectual, suas opções de leitura 
e concepções de história. A partir dessa perspectiva, esse arquivo 
pode ser pensado como uma escrita autobiográfica. 

Mesmo sem ter publicado os resultados de suas pesquisas, Luiz 
Camillo deixou reflexões e lutas registradas, e com orientações para 
sua preservação. Sem dúvida, um modo de balizar o reconhe- 
cimento de seus esforços para a formação de um novo campo 
disciplinar e universitário, bem como de seu trabalho como 
historiador. 

Por todas as ricas possibilidades de reflexão e abertura 
intelectual que oferece, o trabalho de Maria Luiza reveste-se de 
grande interesse, inclusive, particularmente, para aqueles que se 
dedicam à investigação histórica. Constitui, ainda, um exemplo, 
a ser seguido, de rigor metodológico em trabalhos de pesquisa. 
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I 
 
 
 

Façamos um livro que o recorde e que o revele fora do círculo 
onde se movia, que reúna seus escritos dispersos e a relação 
dos serviços silenciosos que prestou ao país e ainda as peças 

mais valiosas de sua correspondência ativa. Todos nós, 
que o conhecemos mais de perto, temos alguma dívida, de 
afeição ou de civismo, para com o admirável Luiz Camillo.1 

Carlos Drummond de Andrade 
 
 
 

Em 1950, quando completei 15 anos, chegou à nossa casa da 
rua da Matriz um pacote com o presente de aniversário de meu 
pai: 14 volumes da correspondência de Madame de Sevigné, 
edição de 1862, conhecida como de Monmerqué e localizada por 
ele em catálogo de livraria francesa. À época, eu já avaliava a 
importância que Luiz Camillo dava à leitura de correspondências, 
diários e biografias, porque freqüentemente me presenteava com 
esse gênero de literatura, desenvolvendo em mim um gosto que 
os anos só fizeram aumentar. O que eu desconhecia era o intenso 
labor epistolográfico que meu pai desenvolveu ao longo da 
vida, embora não se considerasse bom correspondente. Ao se 
desculpar, certa vez, por não responder às cartas dos amigos 
com a presteza desejada, escreveu: “(...) desde menino — em 
minha imaginação — vi-me em frente a montanhas de papel, 
desenvolvendo uma atividade digna de Madame de Sevigné, 
Erasmo de Rotterdam ou de mero correspondente bancário.” 



Madame de Sevigné teve capacidade e tempo para deixar obra 
epistolar extraordinária. Por suas cartas corre uma profusão de 
assuntos: política e intrigas palacianas, amor e morte, filosofia 
pascalina e quotidiano feminino. Ao longo desse tecido multico- 
lorido, criado com um léxico espantoso, muito pessoal, perpassa 
um fio condutor, mais forte que todos os outros, mola propulsora 
e motivação maior: a paixão por sua filha, Madame de Grignan. 
A manutenção desse diálogo talvez fosse a forma encontrada por 
Madame de Sevigné para garantir o equilíbrio interior. 

Como as de Madame de Sevigné, as cartas de Luiz Camillo 
têm uma mola propulsora, mas de natureza diferente. Nele, a 
paixão é por política e História do Brasil, fundamentada no 
interesse por fontes primárias, pelos arquivos e por seu amor 
aos livros. Suas cartas dão testemunho do processo pelo qual se 
fez historiador. 

Erasmo de Rotterdam, lembrado por Luiz Camillo, compreendeu 
que correspondência e conversação eram as duas grandes 
novidades literárias reintroduzidas pelo Renascimento italiano. 
A correspondência é mais difícil de ser ensinada e reduzida 
a regras, mas muito mais metamórfica que a conversação. 
Nenhuma das duas entra na tripartição escolástica dos gêneros 
e dos estilos nem é objeto de uma pedagogia específica nas 
classes de retórica. De certa maneira, constituem o ponto cego 
do sistema retórico mais convencional — o discurso epistolar 
parece sempre estar à procura de seu lugar teórico, apto a 
expor a mutabilidade infinita das relações humanas e os limites 
da retórica. 

A contribuição de Erasmo foi enfatizar a carta familiar, de 
amigo para amigo. Ela goza da mesma liberdade de uma conversa 
entre bons camaradas em que o natural sobrepuja o preparado; 
o desabafo, o afetado; e a espontaneidade, o formalismo. A 
ênfase na conversação e na epistolografia é o verdadeiro princípio 
motor de uma mudança de valores retóricos em relação à Idade 
Média escolástica, que havia assimilado a retórica à eloqüência 
sagrada, ela própria serva da teologia e da sua dialética. Os dois 
gêneros literários privilegiados pelo cristianismo, desde São Paulo, 
a epistolografia e a homilêutica, sobreviventes da eloqüência 
pagã, desembocaram — após o Renascimento — no trabalho do 
Secretário do Príncipe e no do orador sacro, que possuía o poder 
da palavra oral sobre o povo. Para Marc Fumaroli,2 a originalidade 
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de Erasmo foi introduzir na correspondência uma dúvida interior 
liberadora, uma pedagogia que enfatizava a iniciativa pessoal, a 
liberdade, a não submissão a regras aprendidas. 

Esse amor à liberdade foi plenamente exercido por Luiz 
Camillo por caminho original e ao preço de extrema tensão 
interior. Ele colocou-se, ao longo de sua vida, em oposição 
permanente às acomodações fáceis diante das relações entre 
liberdade e poder. 

O acontecimento histórico descobre o poder do homem sobre 
o tempo. Decidir é justamente engajar o futuro, iniciando uma ação. 
É lançar-se numa aventura, enfrentando riscos. A liberdade, 
como nota Hannah Arendt, é vivenciada na pura capacidade de 
começar, que anima e inspira as atividades humanas e constitui 
a fonte de todas as coisas grandes  e  belas.3  Começar  algo, 
antes mesmo de tornar-se um acontecimento histórico, revela a 
suprema capacidade do homem. Não é possível se emancipar de 
seu tempo e atingir, assim, uma atemporalidade. As tentativas de 
evasão vêm ainda do tempo sob a forma negativa de furtar-se à 
sua autenticidade. Como ser histórico, Luiz Camillo compreendeu 
que a existência política é parte integrante do estar-no-mundo. 

Para o exercício crítico, explicar a importância de Luiz Camillo 
implica compreender os recursos secretos de sua personalidade 
e os motivos legítimos de sua influência enquanto presença. 
Seria histórico aquilo que, em face do futuro, concilia valor e 
significação? Como sobrevive e em que sobrevive um homem? 
Talvez em suas obras, em traços de sua passagem, mas também 
na imagem que nos chega de sua vida, dirigida a criar e defender 
formas de liberdade. Assim, não sendo uma categoria abstrata, o 
exemplo de Luiz Camillo ganha significação positiva e possibili- 
dade de inserir-se no presente. 

A mesma intensidade e agudeza que aplicara na pesquisa 
histórica, em que, a partir de pontos estabelecidos, realiza com 
rara intuição interpretações originais, Luiz Camillo aplica na his- 
tória vivida como presença concreta no mundo. Não abandona 
seus anseios intelectuais; assume conscientemente um querer e 
uma determinação. Para ele, o passado não parecia ser apenas 
o resultado de simples trabalho de reconstrução de um objeto que 
não mais existe. Seria, antes, o passado como presença atual. 
Assim, “descobria na aparente gratuidade das coisas do presente 
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afinidades com eventos do passado”.4 Com palavras diferentes, 
William Faulkner pensou o mesmo: “(...) o passado nunca está 
morto, ele nem mesmo é passado.” 

Qual o passado de Luiz Camillo? Pouco antes de morrer, pede 
em carta ao irmão João Camilo de Oliveira Torres que envie ao 
Cônego Raimundo Trindade dados sobre um antepassado: o 
major Paulo José de Souza, primeiro presidente da Câmara de 
Itabira. A saúde de Luiz Camillo não lhe permitia dar continuidade 
à pesquisa sobre a fundação de sua cidade e o papel ali exercido 
pelo major. Em seus estudos, desde a juventude, já pesquisara o 
assunto em depoimentos de Saint-Hilaire, de Eschwege e até em 
um manuscrito, inédito, do engenheiro alemão Frederico Wagner, 
que em 1825 estivera em Itabira e conhecera o major. Desde seu 
primeiro ensaio, publicado em 1933, por ocasião do centenário 
de elevação de Itabira a vila, percebe-se como a pequena cidade 
calçada de ferro era “o núcleo moral de sua personalidade, Itabira 
com seus parentes mortos e vivos, sua paisagem circunspecta, 
sua tradição, seu estilo”.5 

Antigas anotações de Luiz Camillo, assim como repetidas 
menções e recordações em cartas e conversas, mostram a marca 
fundadora de sua personalidade: Itabira e o povo do Girau. São 
observações precisas, cuidadosas, e revelam vocação ao mesmo 
tempo científica e literária. Nelas estão a força que norteava suas 
ações e a manifestação externa de sua vida, feita de altos e baixos, 
clímaxes e anticlímaxes, reviravoltas espetaculares e uma morte 
prematura. Seu amor aos estudos históricos, seu destino de inte- 
lectual, de pesquisador e ativista político vêm de Itabira. 

Para escrever a biografia intelectual desta personalidade singular, 
multifacetada, para tentar compreender esse paradoxo itabirano, 
foi preciso pensá-lo a partir de Minas, no intricado contexto da 
cidade de ferro. Se o amor à liberdade e o intransigente respeito 
à pessoa humana parecem entranhados no seu modo de ser, em 
Luiz Camillo também se aliavam, em coincidentia oppositorum, o 
amor ao passado e a necessidade de modernização, o respeito à 
tradição e o sentido da continuidade histórica com a consciência 
da necessidade de novos cânones. 

Em suas cartas, percebe-se, a posteriori, um passado contra- 
ditório, o locus itabirano, visto ora como época dourada, quase 
mítica, idealizada, ora como algo do qual se deve fugir. No início 
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de 1930, Luiz Camillo ainda se encontra em Belo Horizonte, após 
curta estada em Limeira, no interior de São Paulo. O período 
mais produtivo — a época do bronze — começa com a direção 
da Casa de Rui Barbosa, para onde é nomeado em dezembro de 
1934, passando, depois, por período conturbado na Universidade 
do Distrito Federal (UDF). Segue-se sua entrada no  Serviço 
de Documentação do Itamaraty. Ali trabalha durante anos, 
esperando um tempo, que não veio, em que pudesse escrever 
sem atropelos sobre sua paixão — história colonial mineira, tarefa 
para a qual se preparara a vida inteira, pesquisando em arquivos 
e livros paciente e penosamente adquiridos. 

Dividindo-se entre a pesquisa histórica e a ação política, a 
vida de Luiz Camillo reflete bem a tragédia que se abateu sobre 
o mundo nas décadas de 1930 e 1940. O avanço ameaçador dos 
regimes totalitários, com repercussões no Brasil, não o deixou 
indiferente. Sua ativa participação na elaboração e divulgação 
do Manifesto aos Mineiros configura uma ruptura no encami- 
nhamento de sua vida profissional. Em sua última carta a Luiz 
Camillo, Mário de Andrade notará um certo tom amargo que 
vai caracterizar os anos finais do amigo. É a idade do ferro. Tri- 
lhando um caminho que seria a antítese das carreiras políticas 
da burguesia, aos poucos o mineiro Luiz Camillo descrê das 
propostas dos políticos profissionais. Em sua opinião, estes não 
desejavam nem estudar nem mudar o Brasil. 

Enfrenta então novos desafios. Ao aceitar, após a redemocrati- 
zação, cargo no Banco de Crédito Real de Minas Gerais, torna-se um 
diretor de banco sui generis. Exerce a função de modo humano 
e competente. Com a criação da Metal Leve, de que foi um dos 
fundadores, prevê a possibilidade de o Brasil ampliar sua indus- 
trialização substitutiva e sua capacitação tecnológica. Elas viriam 
a lastrear pouco depois a instalação da indústria automobilística 
no país. 

Luiz Camillo escreveu muitas cartas, e, com elas, um pouco de 
sua vida. Com citações dessas cartas, talvez a parte mais duradoura 
dos seus escritos, porque ali ele manifestou seu pensamento e 
sua visão de mundo, costurei meu texto. A estratégia escolhida foi 
utilizar os fragmentos que julguei mais interessantes, elucidativos 
de momentos de sua história pessoal, que é a história de um 
intelectual periférico vivendo e lutando em época conturbada da 
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história brasileira. Inseri, ao longo do texto, algumas considerações, 
que denominei subjacentes. Representam reflexões feitas à 
medida da elaboração da biografia. Contudo, o significado de um 
epistolário, por natureza incompleto, não se confunde com o 
significado de nenhuma vida, porque a vida não é nem pura 
literatura nem pura correspondência. Resta sempre algo mais, 
um desconhecimento. O eu permanece, felizmente, um desafio 
perturbador. 

 
 
 

II 
 
 

Above all, there are very shallow people who take everything 
literal. A man’s life of any worth is a continual allegory — 

and very few eyes can see the Mystery of his life… 
a life like the scriptures, figurative.6 

John Keats 
 
 
 

A correspondência foi, durante muito tempo, simples fonte 
de informação para historiadores e biógrafos. A partir de certo 
momento, no entanto, ganhou importância por si mesma, cons- 
tituindo-se em objeto de crítica literária e análise histórica. 
Conduz, por isso, a uma abordagem interdisciplinar que parte 
da leitura da carta como corpus referencial. Esse duplo estatuto 
de fonte e de objeto de estudo foi um desafio para mim. 

As modernas teorizações sobre arquivos, análise e publicação 
de manuscritos modernos e documentos pessoais, como as corres- 
pondências, mostram a dificuldade de teorizar sobre cartas. Como 
leitora externa de uma correspondência, para empregar a termi- 
nologia de Janet G. Altman,7 sei do apelo que as cartas contêm. 
Elas nascem de uma dupla impossibilidade: não se pode nem 
falar nem calar; fica-se sempre entre a comunicação e a solidão. 
As cartas brotam de uma ruptura, de uma separação primeira. Eis 
sua natureza essencial: a revelação, ainda que fragmentária, de 
um pouco de si, sob o olhar do outro. Assim, podem expressar 
muito mais do que dizem as palavras. 
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O crescente interesse pelos problemas da textualidade despertou 
os críticos e pesquisadores para as chamadas áreas periféricas 
— cartas, autobiografia, jornal íntimo, rascunhos, correções. A 
crítica genética só veio reforçar tal descentramento, trazendo aos 
estudos literários a possibilidade de surpreendente riqueza em 
materiais até então ignorados. 

Como o sujeito se mostra na carta? Na literatura sobre episto- 
lografia há uma tradição que percebe a carta ora como ponte, 
ora como empecilho, na medida em que ajuda ou impede o 
conhecimento do outro. Algumas vezes as imagens usadas são 
retratos; noutras, máscara. 

As cartas-retrato revelam a pessoa: constituem a representação 
mais ou menos fiel de criação pessoal, testemunho que pertence 
geralmente à esfera do privado. Retratos variados, em branco 
e preto ou coloridos, jogos superpostos, as cartas reconstroem 
aspectos da intimidade de cada um e servem como ponte entre 
o sujeito que escreve e seu interlocutor. O estilo epistolar se 
quer transparente, deseja ser a expressão autêntica de si. A 
natureza especular da literatura biográfica leva a acreditar no eu 
que está detrás da máscara. Nesse sentido, a palavra seria capaz 
de reproduzir a imagem espelhada do remetente. Entretanto, a 
percepção dos silêncios, das brechas, das obscuridades pode 
tornar a palavra enganadora. A evidência de sua opacidade faz-
nos percebê-la como um envelope semitransparente. 

A carta é um objeto de escrita que pertence ao campo da 
representação, e, como tal, não pode evitar a passagem pelo 
imaginário daquele que escreve. Entre as palavras escritas e 
as coisas ou os acontecimentos não há adequação exata, mas 
escolha e interpretação subjetivas. A crítica atual entende a carta 
como uma recriação em que se fundem memória e imaginação, 
combinando experiência vivida e fabulação. O resultado é um 
processo simultâneo de autodescoberta e de recriação de uma 
imagem. 

Uma personagem, até então monolítica, aparece como ser 
multifacetado, revelando-se diferente conforme o interlocutor, 
não por falta de sinceridade, mas porque somos muitos, 
sinceridades sucessivas, modos de ser variados, em processo 
contínuo, sombra e luz. A consciência da multiplicidade do eu 
acompanha, aliás, a desconstrução que o pensamento moderno 
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fez da pretensão fundadora do Cogito cartesiano e culmina com 
Nietzsche. A destruição do Cogito não é, como nota Paul Ricœur, 
“(...) o inverso do Cogito cartesiano, mas a destruição da questão 
à qual o Cogito pretendia trazer uma resposta absoluta”.8 No plano 
da criação literária, o mito do sujeito pleno ou da unidade do 
eu — definido por Kant como unidade sintética de apercepção 
— é desfeito. A afirmação do sujeito como pluralidade surge, por 
exemplo, com Rimbaud (je est un autre), com Fernando Pessoa 
(com seus múltiplos heterônimos), com Mário de Andrade (Eu sou 
trezentos, trezentos e cinqüenta). Na articulação entre ipseidade 
e alteridade, percebe-se no eu autobiográfico o ruído de um 
diálogo de instâncias várias. 

Como nota Clara Rocha, 
 
 

causa ou efeito da linguagem, ser absoluto ou construção textual, 
o eu permanece o desafio mais perturbante e tentador que a literatu- 
ra auto-biográfica propõe. Na ambivalência de sua natureza, o eu 
é ainda e sempre razão de ser de uma busca afinal impossível. (...) 
Pode-se dizer que a história dessa indagação tem correspondido 
a um progressivo esvaziamento da noção de referência. 9 

 
James Olney chega a argumentar, com ironia, que “as críticas 
estruturalistas, pós-estruturalistas e desconstrutivistas dissolveram 
sucessivamente the self into a text and then out of thin air (...)”.10 

Como obra referencial, as cartas contam não apenas a história 
de uma vida. Mostram o pano de fundo de toda uma época, o 
que justifica as abordagens sócio-históricas. São uma das raras 
fontes escritas a nos introduzir no âmago das relações sociais, em 
geral dominadas pela oralidade e instrumento privilegiado para 
o estudo das sociabilidades intelectuais e afinidades eletivas, o 
que fica evidente ao se consultar a vasta correspondência de 
Luiz Camillo. 

Por isso, as cartas constituem, como nota Michel Trebitsch 
— organizador da correspondência11 entre Henri Lefebvre e 
Norbert Guterman —, um lugar de sociabilidade, lugar privado, 
decerto, por oposição aos lugares públicos — como as revistas 
ou os manifestos. São lugar de troca, não somente entre amigos, 
com a liberdade de assuntos que elas comportam, mas também 
de intercâmbio de comportamentos individuais, regras impostas 
do exterior e códigos sociais. 
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Além de expressar opiniões e sentimentos de foro íntimo, o 
texto de muitas cartas serve para explicar as tensões e nego- 
ciações atrás da cena político-cultural. É o que se verifica, por 
exemplo, na correspondência não oficial de Luiz Camillo quando 
de sua viagem à Europa, ou aquela em que relata os bastidores 
do período qualificado por ele como heróico — os tempos da 
UDF —, ou certas cartas enviadas a amigos diplomatas. 

Na medida em que a correspondência é, por si mesma, ato 
de sociabilidade, ela entra, como mostra Roger Chartier,12 em 
uma prática social mais vasta e, longe de ser apenas da ordem 
do privado, tende, ao contrário, a fazer com que as esferas do 
privado e do público se interpenetrem. Assim, o que há de 
propriamente especial em uma correspondência intelectual é 
que ela se encaixa em uma prática textual global, e torna-se, com 
o seu nível de linguagem e retórica específicos, um texto entre 
outros textos. Como tal, entra na história de um gênero literário 
complexo, com os seus usos e evoluções. Herdeiro da tradição 
do comércio dos espíritos dos grandes epistológrafos do século 
xVII, como Madame de Sevigné, esse gênero é também herdeiro 
do escrito público ou político. É o caso das cartas filosóficas de 
Montesquieu e Voltaire, lidas e conhecidas, segundo tradição oral 
e escrita, até em Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais. 

Este vai-e-vem entre esfera privada e esfera pública torna a 
carta, segundo Mireille Bossis,13 um texto específico, um lugar de 
compromisso de grande complexidade, que diz sempre mais do 
que pretende dizer, pelo viés da intencionalidade e do implícito. 
Apesar da evidência informativa, é preciso sempre decifrá-la 
e interpretá-la. Essa articulação entre o individual e o coletivo 
caracteriza aquilo que Vincent Kaufmann denomina l’équivoque 
épistolaire.14 A correspondência intelectual é um “espaço para- 
doxal”: uma zona enigmática entre a vida e o texto, vínculo 
que falta entre o homem e a obra, por meio do qual o escritor 
mantém cuidadosamente a distância seu interlocutor; convoca-o 
para melhor o destituir. 

O principal problema para os estudiosos da literatura autobio- 
gráfica tem sido a determinação do estatuto ontológico do eu e de 
suas relações com a linguagem. O eu é, ao mesmo tempo, mola 
propulsora e objeto da enunciação, porque a pessoa que fala é 
também aquela de quem se fala. A consciência que se avalia é 
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o locus de uma alteridade por meio da qual o sujeito procura a sua 
identidade. É nessa consciência enquanto alteridade que se radica 
o movimento auto-reflexivo próprio da literatura do eu. 

O gesto epistolar subentende a capacidade de dominar um 
estilo pessoal e criar um distanciamento sem o qual a consciência 
se confundiria. Dessa maneira, escrever uma carta fundamenta 
uma tomada de consciência de si e do outro, seguindo o postu- 
lado clássico de que a ideia ou o sentimento jamais preexistem 
totalmente ao aparecimento de sua forma. 

Outro caminho mostra-se promissor para o estudo da corres- 
pondência: o da retórica. Naturalmente, a carta está na dependência 
do discurso — a linguagem colocada em ação — e, embora 
enunciada de modo individual, é tributária de representações 
coletivas conscientes e inconscientes e do aparelho retórico de 
seu tempo. Não se pode negar o código sociocultural que toda 
carta subentende. Nenhuma intervenção lingüística, por mais prática 
e imediata, é desprovida de recursos retóricos. Na passagem da 
emoção ao sentimento, do segredo da consciência à exibição da 
palavra, a retórica desliza e ali se intromete. 

Nos textos epistolares delineiam-se os três principais objetivos 
do discurso retórico: ensinar, discutir ideias (docere); proporcionar 
uma experiência  emocional, comover  (movere); causar prazer 
(delectare). Na história do pensamento ocidental, de Platão aos 
dias de hoje, os problemas levantados pela retórica persistem: 
verdade e probabilidade, episteme e doxa, o geral e o particular. 
Ao discurso axiomático, formal, da matemática e das ciências 
exatas, no qual se emprega uma metodologia demonstrativa, 
contrapõe-se outro tipo de discurso, cujo objetivo é a persuasão, 
desprezada por Platão, mas que está presente em toda forma de 
interação entre seres humanos, com a troca e a comparação de 
opiniões, que ocorrem necessariamente no discurso argumentativo. 
As três funções da retórica transparecem na correspondência de 
Luiz Camillo. 

Além disso, porque o eu não é pleno, nem unívoco nem 
transparente, pode-se perceber uma convergência entre o funciona- 
mento textual da correspondência e os processos inconscientes 
de constituição do sujeito. Embora o autor tenha escrito sobre algo 
que lhe é familiar e que faz parte de seus interesses, percebe-se, 
para além desse nível de conhecimento, o caráter involuntário e a 
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significação mais ampla e complexa. Porque nunca integral, toda 
correspondência é um texto lacunar, pleno de contingências. As 
falhas, os silêncios, as correções, as rasuras, os P. S.’s, os enigmas, 
as insignificâncias significantes podem interessar tanto quanto os 
momentos de redação fluente e os trechos de autoconsciência 
explícita. 

Nessa perspectiva, a construção do eu por meio da palavra 
inscrita na carta corresponde a um segundo nascimento, e o 
sujeito, a um duplo da pessoa real. Esse eu é uma personagem 
que apenas difere da personagem de ficção por ser protagonista 
de uma vida da qual o próprio eu não é autor, é somente co-autor. 
Paul Ricœur, citando Aristóteles, busca o sentido da palavra 
co-autor: “Ao narrar uma vida da qual eu não sou o autor quanto 
à existência, eu me faço seu co-autor quanto ao sentido.”15 É pela 
distinção entre autor e co-autor que se pode compreender o ato 
epistolográfico como capaz de recriar um outro eu que produz 
sentido e dá forma narrativa a uma vida. 

Dádiva parcial, quase sempre frustrante, episódica, a carta é uma 
aposta na vida que, entretanto, inscreve a morte em sua finitude 
e fragmentação. Talvez seja essa a razão pela qual nossa época, 
seduzida pelo disperso e fragmentário, mobilizada pela sensação 
de solidão e isolamento, sinta-se atraída pelas cartas. Sob todo 
discurso epistolar corre uma inquietação. 
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Continuo à procura de mim mesmo e absolutamente certo 
de que não me encontrei em Lisboa, em Coimbra, 

pois eu permaneço em Itabira.1 

Luiz Camillo 
 
 
 

INFÂNCIA 
 
 

Luiz Camillo nasceu no dia 9 de setembro de 1904, às três 
horas da manhã, numa casa no alto da rua de Sant’Ana, em 
Itabira do Mato Dentro.2 Do Mato Dentro, aliás, chamava-se toda 
a vasta região a leste da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. 
Nessa casa permaneceu até a sua partida definitiva da cidade. Era 
um casarão assobradado, situado “numa rua estreita e íngreme, 
que ligava o vale inicial às minas do Campestre e o Cauê, 
num trecho que foi, para espanto de quem agora lá vai, centro 
comercial em tempos de D. João VI e do primeiro reinado”.3 A 
casa pertencera ao seu bisavô materno, um luzia,4 o Comen- 
dador Felipe Antônio Gonçalves, comerciante que lutara do lado 
rebelde na batalha de 1842, em Santa Luzia. Para ele, o grande 
homem era Teófilo Otoni e não Itaboraí. Depois da vitória de 
Caxias, refugiou-se em Conceição do Mato Dentro. Sua filha, Maria 
Águeda Gonçalves, foi educada no colégio das freiras de Conceição 
de Macaúbas, àquela época o que de melhor se podia oferecer 
em matéria de educação a uma moça do interior que, em geral, 
sequer aprendia a ler. Destacando-se de suas contemporâneas, 
ela teve a oportunidade de aprender português, francês, costura 
e bordado. Lia os clássicos e os romances permitidos. 

Maria  Águeda  casou-se  com  Joaquim  Drummond,  comer- 



ciante, liberal, abolicionista. Ao se casar, Joaquim libertou os 
escravos que recebera como dote. Alguns membros da família 
eram maçons, anticlericais, republicanos. Foi essa avó diferente 
que educou Rosa de Assis Drummond, mãe de Luiz Camillo. Ao 
se casar com João Camilo de Oliveira Torres, Rosa de Assis passou 
a chamar-se Rosa de Assis de Oliveira Drummond, mantendo 
a tradição espanhola, comum em Itabira, de colocar o nome 
do pai depois do sobrenome do marido. Apesar do conservado- 
rismo das famílias Oliveira Penna e Torres, Rosa de Assis, mais 
tarde conhecida como Zinzin, uma mulher de pensamento ágil e 
grande firmeza de caráter, conservou-se uma luzia e uma liberal 
sob muitos aspectos, sobretudo na maneira de encarar a questão 
do racismo em Itabira. Católica praticante, parece não ter tido as 
marcas do jansenismo do meio mineiro. Assinava o Lar Católico, 
com o que passava aos filhos as informações — possíveis — do 
que acontecia no mundo e, em especial, na França, como a crise 
da Action Française. 

O pai de Luiz Camillo chamava-se João Camilo de Oliveira 
Torres. Era alto, forte, amava a natureza, “conhecia os nomes de 
todas as árvores e identificava os pássaros pelo canto”.5 Ganhava 
a vida como inspetor das linhas telegráficas, viajando por todo 
o Vale do Rio Doce, enfrentando as florestas e a malária. Como 
seu avô e xará, o capitão João Camilo de Oliveira, tinha sólidas 
e inabaláveis convicções políticas. Na campanha civilista, sofreu 
perseguições do governo federal, dos hermistas. Não aceitou a 
revolução de 1930. Não pôde estudar, mas procurou educar, da 
melhor maneira possível, todos os filhos, inclusive as filhas. Foi 
obrigado a vender a casa da rua de Sant’Ana, que se transformou 
em colégio. Isso alegrou João Camilo, que sabia da importância 
de um colégio para a cidade. Está de pé até hoje.6 

O nome Luiz Camillo foi homenagem ao avô paterno, Luís 
Camilo de Oliveira Penna, homem de grande operosidade  e 
muita imaginação. Cultivava as letras, tinha o espírito irônico, 
muitas vezes sarcástico. Seus juízos sobre os homens e as coisas 
possuíam um nítido cunho voltaireano. Convivera com Bernardo 
Guimarães e o meio acadêmico de Ouro Preto. Durante certo 
tempo, estudou em Santa Bárbara e morou na casa de Afonso 
Penna, de quem era sobrinho, embora fossem da mesma idade. 
Casou-se cedo com Maria Luiza da Silva Torres, sua prima, e foi 
morar na fazenda do Girau, onde ele nascera. Situada a uma 

 

 
44 



légua de distância do Pico do Cauê, reservatório gigantesco de 
ferro, a fazenda do Girau abrigava, no século xIx, pequena usina 
siderúrgica. 

 
 

A fábrica do Girau consistia num velho edifício de forma irregular, 
dominado por um mirante que alteava no meio dos telhados 
e pelas forjas que tantos elogios receberiam de Saint-Hilaire. 
Situada num vale cheio de florestas, ao Nordeste do Cauê, 
distava 6 a 8 quilômetros da cidade [de Itabira]. Durante um 
século trabalharam estas forjas, fabricando ferramentas para a 
indústria e armas para a guerra.7 

 
Com a morte do capitão João Camilo de Oliveira, seu filho Luís 

Camilo, ainda muito jovem, ficou tomando conta das forjas. Por 
falta de meios, não pôde estudar no Caraça, como o tio e futuro 
Presidente da República, mas conseguiu para lá enviar seu irmão 
mais moço, Manuel Camilo, pai do escritor e ilustrador Cornélio 
Penna. Em moço, Luís Camilo construíra pontes por toda a região 
ao redor de Itabira. Eleito vereador, permaneceu monarquista, 
mesmo depois da proclamação da República. Os anais da Câmara 
de Itabira atestam a sua atuação. Dizia ele: “Se os homens fossem 
perfeitos, o melhor regime seria a monarquia absoluta. Mas, como 
os reis são sujeitos a erros e à tirania, deve haver uma constituição 
para limitar-lhes o poder. Mas, nada de fidalguias.”8 

Quando Luís Camilo morreu, aos 88 anos de idade, em março 
de 1933, o jornal Minas Gerais assim resumiu a sua vida: 

 
 

No perfil curioso desse mineiro há que notar os traços de um 
entendimento agudo e de uma imaginação engenhosa e ativa. 
Tendo, ainda, menos de vinte anos, e numa época de indústria 
rudimentar, ele impulsionou uma fábrica de ferro cujas origens 
são assinaladas pelo Barão von Eschwege, no seu Pluto 
Brasiliensis e que foi, naqueles tempos, um empreendimento 
audacioso. Saint-Hilaire também registra, nas suas narrativas 
de viagens, o esforço surpreendente dessa manufatura de ferro, 
perdida em zona de recursos limitados, e que o moço Luís 
Camilo recebera de seu bisavô, o major Paulo [José] de Souza. 
As dificuldades invencíveis com que, então, lutava a indústria 
extrativa do ferro, sem transporte e combustível apropriado, 
determinaram a transformação da fábrica em oficina mecânica, 
de relativa precisão. Os primeiros tornos mecânicos ingleses e 
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franceses foram importados e aí introduzidos pelo Sr. Luís Camilo, 
que mais tarde adicionou às instalações uma fábrica de artigos 
de couro. Trabalhos dessa procedência mereceram prêmio nas 
exposições de Paris e Londres e foram oferecidos ao então 
Príncipe de Gales, que em carta autógrafa ao industrial mineiro 
lhes apreciou o acabamento e a perfeição. Tendo dedicado 50 
anos de sua existência a essas experiências industriais, que o 
meio não comportava mas que encerram uma sugestiva lição, 
o Sr. Luís Camilo viu a sua obra continuada pela Itabira Iron, 
que ainda hoje fabrica ferro nessa usina que já conta mais de 
120 anos de funcionamento.9 

 
 

A venda do Girau aos ingleses,10  em 1910, causou muitas 
discussões na família. Luís Camilo de Oliveira Penna foi voto 
vencido, e arrematou-se o Girau por 160 contos. A transação foi 
considerada o pior negócio feito no hemisfério ocidental.11 

Em seu depoimento sobre o velho Luís Camilo de Oliveira 
Penna, José Luiz Osório de Almeida, seu neto, primo de Luiz 
Camillo, conta o quotidiano deste avô, mestre ferreiro que gostava 
de ler Cervantes. 

 
 

Todas as noites depois de ler o Correio  da Manhã, que 
recebíamos com bastante atraso, ele lia outros livros e terminava 
sempre com a leitura de um trecho do Dom Quixote, rindo 
ao final do trecho escolhido, como se fora uma leitura de 
primeira vez. (...) Só se preocupava com as coisas do espírito 
e só estes valores representavam algo para ele. (...) Às vezes 
comentava com certa tristeza a venda do Girau, não pela fortuna 
que perderam com a malfadada venda, mas sim com o que 
deixara lá, muito de sua vida, nas forjas dos fornos catalães, 
o desdobramento do ferro lá  fundido,  que  seu  engenho  e 
arte transformavam em vários utensílios. (...) Levantava-se 
às 7 horas, tomava o café e descia para a oficina situada no 
primeiro andar da Ponte. (...) Lá, em meio aos tornos ingleses e 
franceses, fazia praticamente tudo. Consertava o que aparecia, 
fabricava “jacks”, jaques, como se dizia, uma espécie de macaco 
superpotente para segurar as casas quando se necessitava 
substituir um esteio. (...) Lembro também que Vovô Luís 
Camilo inventou um apetrecho de montaria muito interessante, 
parte em couro, parte em ferro. Mandou-o para a corte inglesa e 
recebeu uma carta de agradecimento do rei da Inglaterra, creio 
que George V, agradecendo o presente e realçando sua utilidade 
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e o engenho demonstrado por seu criador.12 
 

 
A casa onde morava o avô Luís Camilo era também na rua de 

Sant’Ana, à beira de uma ponte sobre o ribeirão da Penha, ficando 
conhecida como “a casa da Ponte, situada numa esquina no 
fundo do vale, entre duas ladeiras íngremes”.13 João Camilo de 
Oliveira Torres, filho do velho Luís Camilo e pai de Luiz Camillo 
de Oliveira Netto, ao se casar com Rosa de Assis Drummond, foi 
morar na casa que pertencera ao avô de sua mulher, no alto da 
mesma rua. Alguns filhos do velho patriarca deixaram-se ficar na 
casa da Ponte, ou porque fossem solteiros ou viúvos, ou porque 
a situação do casal não permitia a mudança. O avô passou do 
Girau para a casa da Ponte sempre acompanhado pela mãe, a 
famosa vovó Rosa do Girau,14 que ali permaneceu até sua morte, 
em 1916. Maria Rosa era uma mulher autoritária, de gênio difícil, 
temida por todos. Casara-se ainda menina, ou melhor, fora casada, 
com o capitão João Camilo de Oliveira, a quem apenas respeitava. 
Chamava-o de Su Rão Camilo, talvez corruptela espanholada 
de Seu João Camilo. O capitão João Camilo de Oliveira foi o 2º 
chefe executivo de Itabira. Concluiu a demarcação do município, 
que incluía, à época, Ferros e Santa Maria de Itabira. Era um 
rábula, pessoa entendida em leis sem ser formada em advo- 
cacia. Algumas de suas cartas são espantosamente ilustrativas 
do seu grau de conservadorismo. Pertencia à ala do Visconde 
de Itaboraí e não admitia transigências nem em política nem em 
religião. “Detestava liberais e odiava cordialmente conservadores 
que pactuavam com os horríveis luzias, como, por exemplo, o 
marquês de Paraná.”15 Assim, por essas afirmações categóricas, 
percebe-se que os antepassados de Luiz Camillo — os Oliveira 
Penna, os Torres e os Drummond — tinham posições políticas 
antagônicas, o que causava problemas para famílias entrelaçadas 
convivendo tão intimamente. 

Maria Rosa gostava de andar sozinha, viajar, visitando os 
numerosos filhos e beber além da conta. Usava um vocabulário 
cru, explicitando o seu pensamento e a sua opinião com pro- 
vérbios populares. Deixou um extenso anedotário. Quando sua 
nora, Francisca de Paula Marcondes Machado, casada com Manuel 
Camilo — filho médico e pai de Cornélio Penna —, foi morar com 
o marido em Itabira, sofreu nas mãos da sogra.16  Educada em 
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Paris, cunhada do Marquês de Paraná, Francisca ficou em Itabira 
enquanto o marido era vivo. Após a morte súbita deste, deixou 
a cidade para sempre. Talvez a velha máxima mineira de “pais 
tiranos, mães submissas, filhos aterrados” possa ser subtituída, 
neste caso, por pai tirânico, mãe autoritária e filhos aterrados… 
Em 1951, Luiz Camillo, enovelado por repetidas lembranças da 
infância e pela proximidade da morte, escreve ao diplomata 
Mário Calábria: “A sociedade brasileira — nos seus três e meio 
séculos de história — é apenas o desenvolvimento histórico do 
matriarcado. Mais que nos Estados Unidos.”17 

Muitos dramas se desenrolaram na casa da Ponte, um ca- 
sarão sombrio, onde o avô do menino Luiz Camillo possuía, no 
andar térreo, uma oficina mecânica que funcionava por meio 
de um sistema hidráulico, cuja água provinha de um ribeirão 
no fundo do quintal. Ali, artesão habilidoso, ele fabricava coisas 
variadas. Cornélio Penna escolheu essa casa para cenário de seu 
romance Fronteira. Mortes prematuras, silêncios enlouquece- 
dores, esquizofrenias, tuberculoses, epilepsias, doenças estranhas 
e inexplicáveis, misérias físicas e morais abateram-se sobre os 
habitantes da casa da Ponte. 

Apesar disso, Luís Camilo de Oliveira Penna, leitor de Cervantes, 
filho dessa megera típica, ela própria produto de educação repres- 
siva e tirânica, sabia rir da própria vida. Assim, pôde deixar 
de si mesmo, aos netos e descendentes, uma imagem positiva, 
luminosa. Gostava de contar, à noite, com a família toda ao redor 
da sua cama, casos célebres da crônica policialesca parisiense, 
apanhados num autor hoje pouco conhecido, Eugène Sue. Os 
netos adoravam aquelas histórias de terror. É o que mostram as 
lembranças de José Luiz Osório: 

 
 

A história [é] a seguinte: certa manhã, um sacristão, ao abrir uma 
daquelas velhas igrejas de Paris, se depara com um crâneo a dar 
saltos em plena nave. Saiu correndo para chamar o pároco e, com 
a confusão, outras pessoas se juntaram e uma pequena multidão 
veio assistir ao fenômeno. Um, mais corajoso, segura o crânio 
e tem logo a explicação para o fenômeno. Um sapo, não se 
sabe como, introduziu-se na cavidade que fica na base do crânio 
quando ausente a mandíbula, e assim preso, procurava de todos 
os modos se libertar. (...) O crânio foi examinado e algo chamou 
a atenção de todos, intrigados com a presença de chumbo ou 
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estanho nas regiões parietal e temporal. (...) Aprofundadas as 
investigações, chegaram à conclusão que os restos mortais eram 
de um homem que tivera morte súbita por causa desconhecida. 
A polícia chegou até à viúva que casara dias depois do faleci- 
mento do marido e ela, interrogada, confessou que, depois de 
sedar o marido, introduziu, por intermédio de um funil, em seu 
conduto auditivo, estanho ou chumbo derretido. Vovô terminava 
com a seguinte observação: “Quando Deus quer, faz até de um 
sapo, detetive.”18 

 
 
 

A ITABIRA DE LUIZ CAMILLO 
 
 

Sempre tive por Minas e pelos mineiros um xodó natural. 
De modo que meu jeito de pensar sobre eles é muito menos 

levado pela razão, do que pelo coração. Meu velho e tão saudoso 
amigo Luiz Camillo de Oliveira, famoso pelas suas franquezas, 

ao ler o que eu então escrevera, me disse pessoalmente: 
Está muito bonito. Mas tudo errado! 19 

Alceu Amoroso Lima 
 
 
 

Entre o fim do século xIx e princípio do século xx, a vida em 
Itabira transcorria mansamente, num marasmo asfixiante. O novo 
era sempre algo aterrorizante. Se os espaços eram os mesmos, 
se o tempo parecia quase parado, talvez as cabeças devessem 
se conformar a representar os papéis há muito designados para 
elas. Ao menino Luiz Camillo, incapaz de estabelecer uma escala 
comparativa, as torres, as igrejas e os edifícios de Itabira pareciam 
incomparavelmente maiores do que eles realmente eram. Em 
carta escrita em 1951, Luiz Camillo recorda Itabira, seus espaços 
e o natal imutável que, escreve ele, “é, ano após ano, ainda muito 
melancólico”. Sente-se próximo de seus mortos e incapaz de se 
ligar aos vivos, aos que são jovens e apenas iniciam a jornada 
e começam a viver neste mundo. Seriam seus filhos? 

 
 

Itabira é uma pequena cidade do interior de Minas. Tão pequena 
que lá voltei, vinte e cinco anos depois, e apertou-me o coração 
ao ver a extensão das ruas, o tamanho dos largos, a apertura dos 
becos e das travessas, a altura das casas. Tudo 10 ou 100 vezes 
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menor do que eu tinha e tenho a certeza de que eram realmente. 
A torre da matriz, de que guardo até hoje maior impressão de 
imponência do que o Empire State Building, terá, no máximo, 
6 metros de altura. A fazenda que foi do meu avô e possuía um 
mirante que sempre pareceu uma atalaia, torre para resistir às 
possíveis investidas dos índios bravios (Itabira não possuía 
índios desde o início do século xVIII), é menor do que a nossa 
casa da rua da Matriz e não possuía resistência para manada de 
boi manso. A casa estava cheia de mato, nascido nos quartos 
e nas salas. As longas e infindáveis ruas podiam ser percorridas, 
a pé, em 3 ou 5 minutos. E, a própria avenida, que enquanto 
pareceu-me, inicialmente, as perspectivas de Petrogrado, des- 
critas por Dostoievski em sua antevisão do mundo dos nossos 
dias, tem 50/100 metros de comprimento. 
Eu era dos mais moços da família: tinha duas bisavós vivas, dois 
avós, todos os tios, pai e mãe e sete irmãos. Nos dias seguintes 
ao Natal, fazia uma peregrinação por todas as casas e mesmo as 
mais humildes, de antigos escravos (entre 1900-1910, havia muitos 
ex-escravos) para visitar os presepes, feitos de pedras e musgos, 
apanhados nas serras, com bichos de barro, feitos à mão e 
secos ao sol. Casa por casa, todas possuíam o seu presepe e 
não encontrei até hoje maior impressão de pureza de fé (da fé 
do carvoeiro que salva) do que daquela gente. Mas, são passados 
quase quarenta anos e a Morte eliminou quase tudo. Sou o mais 
velho da família e não tenho com quem lembrar daquela época. 
Daí a melancolia que me atinge nas vésperas de Natal.20 

 
A sociabilidade dos itabiranos era notável, mas só se esten- 

dia aos de fora, aos estrangeiros de passagem, que não ofere- 
ciam o risco de permanecer na cidade. Em relatório escrito em 
1881 para a Biblioteca Nacional, contendo descrição geográfica 
e histórica do Município de Itabira, o padre Francisco Angelo de 
Almeida pondera: “A hospitalidade dos Itabiranos é proverbial; 
mas entre si são pouco sociáveis, devido à paixão política, amor 
ao dinheiro e prejuízo das raças.”21 Luiz Camillo gravou essa 
desconfiança dos itabiranos em relação aos de fora: 

 
 

Foi colonizada em fins do século xVIII e princípios do xIx. Os 
únicos estrangeiros, depois da saída dos ingleses que compraram 
minas de ouro e por lá enlouqueceram, eram um italiano, 
compadre do meu pai; um casal de franceses que introduziu a 
novidade da geléia, última aquisição da culinária italiana; dois 
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portugueses e outro casal de fluminenses que, quarenta anos 
depois de lá chegados, eram considerados gente de fora.22 

 
Em comentário às observações de um amigo diplomata sobre 

as cerimônias de velório para o embaixador Leão Veloso, morto nos 
Estados Unidos, Luiz Camillo recorda sua infância, comparando-a 
com a rapidez das mudanças de meio século mais tarde. O início 
da carta é significativo. 

 
Carta mortuária. Muito boas as suas observações sobre os en- 
terros em N.Y. Muito diferentes dos de Itabira do Mato Dentro. 
Leia o poema do Carlos Drummond. Os homens e as mulheres 
que viviam nas mesmas casas e nos mesmos móveis que tinham 
visto nascer e morrer os seus pais e seus avós. As impressões 
trágicas de minha infância quando ouvia minha bisavó, que 
nascera em 1830, bater, com uma pequena vara envernizada em 
que arrimava, na cama em que eu dormia e dizer: “nessa cama 
morreu meu Pai e meu Avô”. Este último, presidente da Câmara 
Municipal, por ocasião da independência, e autor de um discurso 
sobre o “sentimento de liberdade dos povos americanos” de 
1833, libertário e voltaireano, com ranços de Coimbra e restos 
da revolução francesa.23 

 
A que poema drummondiano Luiz Camillo refere-se? Prova- 

velmente, a “Os bens e o sangue”, encontrado em seu arquivo, 
com pequena correção e assinatura do poeta. Trechos do poema 
denotam esse sentimento de perda de um passado que não volta 
e de uma condenação familiar, redimida, afinal, por uma “riqueza 
só, abstrata e una”: a palavra poética. 

 
 

De nossa mente lavamos o ouro como de nossa alma um dia os erros 
se lavarão na pia da penitência. E filhos netos bisnetos 
tetranetos despojados dos bens mais sólidos e rutilantes portanto os mais 
completos 
irão tomando a pouco e pouco desapego de toda fortuna 
e concentrando seu fervor numa riqueza só, abstrata e una.24 

 

 
Ao mesmo tempo que existe uma decepção familiar por esse 

filho Carlos, “frágil, frágil, frágil”,25 será por meio desse fado 
extraordinário — sua arte poética — que a família permane- 
cerá. Itabira, para os dois mineiros, foi sempre mais do que um 
simples retrato na parede. Foi família e história, falência e poder, 
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amor e incompreensão, saber e impotência, ordem e desordem, 
horror e compaixão. 

A infância de Luiz Camillo, passada entre a mesmice da cidade 
pequena e os fantasmas dos antepassados, deixou muitas marcas. 
Elas aparecem em suas recordações, presentes em suas cartas. O 
ouro do major, o ferro do Cauê, tudo se perdera, restando ao 
menino Luiz Camillo um emaranhado de histórias com as quais 
tentará construir a sua vida. 

 
 
 

A CASA DA RUA DE SANT’ANA 
 
 

No alto da rua de Sant’Ana, na casa que pertencera ao velho 
Comendador Felipe Antônio Gonçalves, as crianças iam dando 
entrada no mundo. Luiz Camillo foi o terceiro filho de numerosa 
gente: mais velhos do que ele, Joaquim, águeda; mais novos: 
Moacir, Geraldo, João Camilo, Maria Stela e José.26 

Naquela casa havia um sótão, muitos quartos, um terreiro 
de quintal e um jardim interno. “Quintal imenso descendo até o 
fundo do vale: embaixo, limitando o terreno, um córrego, com uma 
pequena praia de areia branca, mas sombreada de árvores. Além, 
a Penha: mas esta era um mundo à parte.”27 Mundo sedutor, quase 
à boca da antiga mina de ouro do major Paulo José de Souza, 
separada do vale pelo córrego da Penha. 

Naquele pequeno grande mundo, Luiz Camillo e as outras 
crianças passavam os dias brincando nos riachos, pegando lagar- 
tixas, pescando girinos, em banhos no rio Tanque e caçadas 
com primos e companheiros pelos arredores de Itabira. Essa 
experiência de liberdade seria a possível razão de sua fuga do 
colégio de padres onde o pai o colocara com o intuito de dar-lhe 
uma educação mais aprimorada. Ao ter suas cartas abertas e lidas 
pelo padre censor, Luiz Camillo simplesmente fugiu do colégio. 
Chegou a Itabira ninguém sabe como e acabou com a esperança 
de seu pai de fazê-lo voltar a estudar em colégio de padres. Teria 
esse quotidiano solto feito de Luiz Camillo o futuro homem 
indomável, sem peias? 

Se as crianças viviam no quintal uma infância de plena liber- 
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dade, havia naquele casarão uma insistência na leitura e nos 
estudos. Emílio de Magalhães, o mestre Emílio, foi professor do 
menino Sô Lu, um mestre sem protocolos didáticos nem muita 
psicologia, exímio na arte de despertar nos meninos a curiosi- 
dade e a vontade de aprender. Drummond relembra o menino 
itabirano: 

 
 

Vejo-o ainda nas manhãs frias da serra, num começo de século 
hoje tão irreal como os tempos mais remotos e lendários, 
porque de então para cá não somente nossa vida pessoal ganhou 
novos planos, mas o próprio mundo elaborou outros conceitos 
e técnicas, em terrível dissonância com a ingênua compostura dos 
anos de 10. Vejo-o com seus livros, descendo a comprida Rua de 
Sant’Ana, em demanda da aula do velho “mestre” Emílio, que nos 
ensinava Português, Francês, Matemática e sobretudo energia 
e bom  senso.  Também o diviso, noutras horas, permutando 
comigo os semanários ilustrados do Rio, que cada um de nós 
devorava, porque eram as primeiras manifestações de um vago 
universo literário, por nós pressentido. Chamava-se Sô Lu,28 e 
na sua natureza de garoto irresponsável nossa curta visão não 
saberia discernir tudo  aquilo  que  seu  espírito  seria  capaz 
de acumular em matéria de conhecimentos os mais diversos, 
nem ainda como faria ele para dar-lhes as mais variadas e 
desinteressadas aplicações, na química, na biblioteconomia, na 
historiografia, na administração, na economia, nas finanças, na 
política e no generoso ofício de homem.29 

 
Muitos anos mais tarde, em carta sobre assuntos financeiros, Luiz 

Camillo, irritado com a politicagem do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais, onde trabalhava a contragosto, relembra a férrea 
educação nos colégios mineiros, num retorno nada idealizado 
àquele passado. A carta de Luiz Camillo é resposta à circular que 
lhe fora enviada pelo presidente do banco, Dr. João Tavares 
Corrêa Beraldo, exigindo maior disciplina com os gerentes. Luiz 
Camillo contra-argumenta que a indisciplina fora implantada de 
cima para baixo e que só poderia ser restabelecida quando as 
medidas atingissem também os verdadeiros responsáveis por 
ela. Sua rebeldia era contra o alto escalão do BCRMG. Encima a 
carta com uma só palavra, resumo de tudo que deseja expor: 

 
 

DISCIPLINA 
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[Os gerentes] agora sempre premidos por apertadas instruções dos 
Superintendentes e dos Inspetores-chefes das inspetorias. 
Não têm como desobedecer-lhes. Está o Crédito Real vivendo 
em regime mais apertado que o do Caraça: os diretores de pé, 
dando lição de memória aos proprietários do Banco — meia 
dúzia de funcionários que envelheceram ou enriqueceram a 
serviço da instituição. 
E lá vem tabuada e declinação. Se, por acaso, há erro, esqueci- 
mento ou uma letra mal desenhada, a palmatória corta o ar com 
o som característico. 
Em todas as reuniões da diretoria, estão presentes para controlar e 
verificar a realidade da canção do folclore infantil, muito comum 
nas cidades próximas ao Caraça e que acredito também conhecida 
no Sul de Minas:30 

Boca de forno? — Forno. 
Faz o que o mestre mandar? — Faço. 
E se não fizer? — Bolo. 
E, no caso da atual diretoria, como se pode verificar, o rigor 
torna-se excessivo, pois nunca houve grupo mais tímido e mais 
comportado, em face da turma do quero, posso e mando…31 

 
Esse tipo de pedagogia da força, dos açoites, dos “bolos” era 

comum no Brasil e no resto do mundo. Ao publicar, em 1937, 
uma coletânea de autores da língua inglesa — sobretudo viajantes 
e historiadores —, para uso de estudantes brasileiros,32 Luiz 
Camillo escolhe como primeiro autor Robert Southey,33 por quem 
tinha particular admiração. Lembrando-se talvez das punições rece- 
bidas no colégio, inicia a nota biográfica sobre Southey chamando 
a atenção para a reação do jovem inglês aos castigos físicos que 
recebia na Westminster School. Acabou sendo expulso da escola, 
em 1792, conta Luiz Camillo, por causa de um artigo satírico — “O 
flagelante” —, publicado na revista do colégio. 

Na casa familiar havia uma arraigada tradição de leitura. O 
processo de assimilação/posse da palavra escrita e lida é descrito 
no poema “Os assinantes”, de Carlos Drummond de Andrade. O 
título lembra a revista Tico-Tico, que os dois meninos liam e reliam 
incessantemente, trocando entre si, maravilhados, a experiência 
da leitura, que lhes dava uma sensação de vitória. 

 
 

Somos os leitores do Tico-Tico. 
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Somos importantes, eu e Luís Camilo. 
Cada um na sua rua. 
Cada com a sua revista 
O que um sabe, o outro sabe. 
Ninguém sabe mais do que sabemos. 
É nossa propriedade Zé Macaco. 
Jagunço vai latindo ao nosso lado 
e Kaximbown nos leva 
convidados especiais ao Pólo Norte 
Nossa importância dura até dezembro. 
Temos assinaturas anuais.34 

 
Fascinava as crianças a leitura diária de Dom Quixote, feita pelo 

avô paterno, inesquecível, contrariando a tradicional leitura da 
Imitação de Cristo. Criada junto com a família, neta de escravos, 
Edith de Oliveira Torres relata a importância dos estudos na casa 
dos Oliveira Torres, descrevendo a atividade freqüente da pro- 
cura do significado das palavras, por ela muito bem qualificado 
de “vocabulário”: 

 
 

Lá o curso primário não é igual ao de hoje. Vocabulário.35 O 
professor dava um texto e você tinha de escrever o vocabulário, 
mas com preguiça de pensar eu perguntava o significado da 
palavra, era aí que Moacir36 me falava, “aqui em casa tem uma 
coisa que se chama dicionário, procura as palavras que você 
não sabe nele”. Até hoje eu tenho o hábito de procurar palavras 
no dicionário. 37 

 
Os irmãos ensinavam-na a decorar poesias para serem recitadas 

nas festas do grupo, como “Vozes d’áfrica”, de Castro Alves: “Mas 
até hoje eu sei até a posição das páginas. Todo o mundo lá me 
ensinava os gestos.” 38 

Seguindo a tendência dos meninos mais velhos, aguça-se o 
interesse de Edith por literatura em geral, e inglesa em particular: 
“Eu dizia: Como é que a gente pronuncia essa palavra? ‘É 
Shakespeare’. E [Moacir] me explicou quem era e me deu [o livro]: 
‘Era um dramaturgo inglês, tal, tal e tal.’ Depois eu lia muitos 
livros passados na Inglaterra, passados em Paris.” 39 

Foi também Moacir, irmão de Luiz Camillo, quem a despertou 
para o poder encantatório das viagens: “[Moacir] me disse: Edith, 
você deve sempre ler muito, você lendo você está sempre via- 
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jando em outros países.”40 Fascinada pela Inglaterra, a itabirana 
Edith comemorou seus oitenta anos em maravilhosa viagem à 
Europa com Maria Luísa de Castilho Picchioni, sobrinha e afilhada 
de Luiz Camillo, filha de sua irmã Maria águeda — irmã de 
criação de Edith. “Meu sonho era Londres. Realizei aos 80 anos, 
eu sempre dizia: um dia eu vou, e fui.” 41 

No que se refere ao amor de Luiz Camillo pela pesquisa 
histórica e ao seu interesse pelos documentos antigos, a presença 
em Itabira de Monsenhor Júlio Engrácia, amigo de seu avô, 
decerto teve influência. Monsenhor Júlio Engrácia era grande 
erudito, pesquisador, mal-humorado, algo inclinado às potocas, 
com uma vida particular bastante original para os costumes da 
época. Eclesiástico e intelectual, tornou-se personagem famoso 
de Itabira. Vivia com duas mulheres — Inhá, morena (sempre 
vestida de calças, à la George Sand) e Suínha, loura —, morando 
os três juntos. 42 

Possuía um arquivo fabuloso. Suas acaloradas discussões com 
o velho Luís Camilo de Oliveira Penna ficaram guardadas na me- 
mória dos itabiranos. Escrevia freqüentemente a José Pedro xavier 
da Veiga, autor de As efemérides mineiras, tendo lhe enviado, 
certa vez, a primeira pastoral de D. Viçoso,43 explicando “ser peça 
que com sacrifício tirei da minha estante” e confessando a xavier 
da Veiga, quase como em uma súplica, que, se este entendesse 
que “anda muito cheio” das coisas que ao arquivo envia, seria 
favor devolver-lhe a pastoral, porque “mais dificilmente separo- 
me desse alfarrábio do que o avarento do cofre”.44 

Mas, ao lado do incentivo à curiosidade intelectual, a vida 
daquelas crianças tinha algo de inusitado para a pequena 
cidade. A nota distintiva em sua formação foi, talvez, a atitude da 
mãe, Zinzin, de não permitir racismo no tratamento da afilhada 
e filha de criação Edith, cujo sobrenome atendeu ao desejo da 
menina, registrada em cartório como Oliveira Torres. O episódio 
de como Edith deu uma birra e escolheu o próprio sobrenome 
é ilustrativo do ambiente liberal da família e da independência 
da figura materna: 

 
 

Edith: Não, eu sou um ano mais velha que José. Então aí, eu assino 
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Oliveira Torres, até por isso, porque quando me pôs na escola, 
minha madrinha falou: “Olha, seu pai não está aí...”. Naquele 
tempo não se usava negócio de registrar filho, né. Então, regis- 
traram depois de grande: “Olha, como seu pai não está aí, eu 
não sei o sobrenome dele. Mas como seu pai se chama Anacleto 
vou pôr o sobrenome de Anacleto.”45  Aí eu dei 46 uma birra. 
Maria Luiza Penna: Você fez uma birra. Era muito birrenta? 
Edith: Dei uma birra. Rolava no chão, rolava pra lá e pra cá... Aí, 
“Como é que você quer?” Não, eu quero igual ao [da] Nhanhá: 
Oliveira Torres. Ela foi pôs Oliveira Torres. Então, depois 
o pessoal da Ponte falava assim: “Por que você não pôs 
Drummond?” Minha madrinha era Rosa de Assis Drummond. 
Era Drummond. Então ela falou: “por que ela quis Oliveira 
Torres. Se ela quisesse Drummond, eu teria posto Drummond.” 
Isinha: Você vê o que era a cabeça deles...47 

 

 
Inteligente, Rosa Assis  de Oliveira  Drummond driblou o 

racismo das freiras de Itabira, que não permitiam a crianças de 
origem africana serem matriculadas em suas escolas particulares. 
Edith foi matriculada na Escola Normal oficial, onde Rosa 
sabia que não haveria obstáculos para que a menina esperta 
continuasse estudando. Relata Edith: 

 
 

E lá na Itabira eles tinham muito preconceito. Com meu jeito, 
menino preto. Na escola eu era avis rara. (…) Minha madrinha 
me pôs numa Escola Normal. Porque ela falou comigo: “Você vai 
fazer o mesmo curso que Nhanhá. Só não vou te pôr no colégio 
porque as irmãs são racistas.” E elas eram racistas mesmo.48 

 
A mãe Zinzin (Rosa) utilizava máximas para a formação dos 

filhos. Nelas, o respeito pelas diferenças tomava a forma itabirana 
de aceitar as extravagâncias dos outros com naturalidade (indo 
ao ponto de deixá-los até pôr fogo na casa…).49 Em Itabira, uma 
pessoa não fica doida, ela “se declara”, significando decerto, com 
isso, a existência incubada de certa excentricidade ou estranheza 
em todos os seus habitantes. 
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A IDA PARA BELO HORIZONTE – 
A FORMAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

Era preciso, porém, ir para Belo Horizonte continuar os 
estudos e preparar-se para outra vida. A viagem, naqueles idos 
de 1920, era longa, quase uma aventura. Luiz Camillo, seu irmão 
Moacir, o primo José Osório e algum outro amigo saíam de 
Itabira de madrugada, a cavalo, andando umas 9 léguas (hoje, 54 
km) até Santa Bárbara. Encontravam boiadas, subiam e desciam 
montanhas, margeando, sempre que possível, o rio Una, cujas 
águas rolavam mansas, sem marolas, vistas através das árvores, 
num espetáculo lírico e romântico para os cavaleiros cansados. 
Chegavam lá pelas 8 da noite à cidade famosa por seus sabiás 
e hospedavam-se no “Hotel Quadrado, antigo Solar da Família 
Penna”. No dia seguinte, deixavam Santa Bárbara, tomando o 
trem de bitola estreita às 5:50 da manhã, e da janela viam passar 
São Bento, Gongo Soco, Caeté, Sabará e a parada final: Belo 
Horizonte. Em sua primeira viagem, ouviu Luiz Camillo de alguém 
da comitiva: “Agora você vai conhecer a civilização!” Um exagero, 
evidentemente, porque o jovem Luiz Camillo aos poucos vai 
percebendo os limites da cidade-província. 

Logo instala-se, junto com Moacir,50 numa república de 
estudantes.51 São todos jovens, plenos de ideias, esperanças e, 
alguns, tuberculosos. Luiz Camillo estuda por conta própria, faz 
os exames preparatórios e, influenciado, talvez, pela tradição da 
família, entra para o curso de Química Industrial. 

 
 

Descendente de pioneiros da indústria do ferro no Brasil, quis 
talvez recomeçar, em bases científicas, a extraordinária façanha 
do Sargento-Mor Paulo José de Souza, o fundador do Girau. 
Preparou-se com a meticulosidade que punha em todas as coisas, 
apesar de sua aparência de dispersivo, para ser um químico- 
industrial. 52 

 
 

Ainda estudante, trabalha como químico na firma Barbará. 
Forma-se pela Escola de Química da Escola de Engenharia de 
Belo Horizonte, em 1924. 53 Em março de 1925, aos 20 anos, é 
nomeado54 preparador da cadeira de Química Inorgânica pelo 
Diretor Dr. Arthur da Costa Guimarães. Ali leciona durante algum 
tempo. 
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Paralelamente, realiza pesquisa sobre carvão vegetal sob a 
orientação entusiástica do professor Otto Rothe. Personagem com 
teorias originais sobre química inorgânica e … a vida, diretor do 
Instituto de Química, o professor Otto Rothe estimula Luiz Camillo 
nas pesquisas de laboratório, aconselhando-o, posteriormente, a 
tentar obter uma bolsa de estudos para a Alemanha. Consegue-a 
ao se classificar como primeiro da turma. 55 Prepara-se para a 
viagem sonhada estudando alemão por conta própria nos livros 
dos professores E. Clarac, E. Wintzweiller e L. Bodevin, autores 
de livros didáticos para as classes de filosofia e matemática e 
usados nos cursos de St. Cyr. 56 

Por razões financeiras, mas não só financeiras, Luiz Camillo 
não pôde desfrutar do prêmio. Preterido por injunções políticas, sua 
formação e independência de caráter fizeram-no recusar prêmio 
de consolação que lhe ofereceram para sanar o que considerou 
uma injustiça. Sua reação será idêntica, em 1938, quando a 
Universidade do Distrito Federal (UDF) é fechada e Luiz Camillo 
perde o cargo de professor de História e, sobretudo, seu projeto 
de vida. Ele recusará empregos que Gustavo Capanema, Ministro 
da Educação, e Henrique Dodsworth, Prefeito do Distrito 
Federal, lhe oferecem. Embora negue importância ao fato de ter 
sido espoliado de seu prêmio de viagem, é evidente o impacto 
dessa desilusão no seu modo de pensar. Caracteristicamente, 
procura avaliar o ocorrido à luz de uma explicação mais ampla, 
política e social. Percebe as deficiências da educação no Brasil e 
a necessidade de um alargamento do campo de possibilidades 
de estudos para que se consiga realizar algo de útil para o país. 
É o que conta ao amigo Mário de Andrade, muitos anos mais 
tarde: 

 
 

Quando terminei o meu curso, obtive um prêmio de viagem 
à Alemanha, por dois anos, e você não pode avaliar o meu 
entusiasmo por isto. Estudei alemão, combinei cursos, fiz 
estudos preliminares por indicação de um professor de certa 
responsabilidade com quem entrei logo em correspondência 
e, em modesto laboratório de B.H., fiz todos os trabalhos 
possibilitados pela deficiência de aparelhamento existente. 
Um mês ou dois antes de embarcar, fui chamado ao Rio e 
informou-me o Ministro da Agricultura57 que, para atender a 
compromissos do Presidente da República,58 havia feito seguir 
outro aluno, de outra escola e oferecia-me um emprego para 
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esperar o próximo ano. Recusei ambos e, embora tivesse relações 
pessoais que me autorizavam a solicitar uma reconsideração do 
ato, nunca mais dei importância ao que havia acontecido. 
Foi a primeira verificação prática da ausência de uma determinada 
orientação na administração brasileira e daí por diante só tenho 
visto repetirem-se os exemplos. O meu caso pessoal de nada vale, 
porém, como esperar que saiamos do estado em que vivemos 
quando havendo a mais tremenda necessidade de reformar a 
mentalidade do país, verificado o quase total curto-circuito de 
nossa instrução, as raríssimas oportunidades de uma viagem de 
aperfeiçoamento no estrangeiro são resolvidas por caprichos 
pessoais. (...) 
Verifiquei logo a impossibilidade de dar uns passos à frente, pela 
deficiência de preparação, quase impossível de se obter aqui. 
Daí por diante, quando me é facilitado intervir no sentido de 
facilitar a vida de quem ainda está em condições de aprender, faço 
tudo ao meu alcance e, se algum dia tiver facilidade para intervir 
diretamente na administração da educação no Brasil, multiplicarei 
para escala desconhecida entre nós as bolsas de estudos.59 

 
Luiz Camillo minimiza o incidente, mas esse acontecimento 

parece tê-lo marcado para sempre. A depressão econômica, 
ocasionada pela crise de 1929, e subseqüentes crises políticas 
provocaram, entre outras coisas, a revoada de muitos desses 
professores estrangeiros que haviam organizado em Belo Hori- 
zonte um Instituto de Química de altíssimo nível. Anos e anos 
depois, em 1952, Luiz Camillo escreve a um amigo diplomata 
que deixava a Alemanha: 

 
 

Havia pouco a pouco me habituado com a sua permanência na 
Alemanha: V. realizava um dos meus mais amados planos de 
vida que seria, na sua idade, embriagar-me com o vinho forte e 
capitoso da cultura alemã, sem os traços do fascismo e do totalita- 
rismo. Ver ainda o que resta do mundo cultural de antes de 1914. 
Além dessas razões de ordem sentimental ou intelectual — que 
tanto gostaria de explicar longamente a V. com a tranqüilidade 
dos nossos almoços na Brahma ou à noite aqui em casa.60 

 
Assim, o retorno à Europa dos professores alemães, a 

dificuldade que Luiz Camillo sentia de prosseguir em pesquisas 
de laboratório, a frustração por não lhe terem dado a bolsa, 
enfim, a falta de oportunidades concretas de aplicação de seus 
conhecimentos foram fatores que mudaram o rumo de sua vida. 
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Ao contrário  de  muitos  de  seus  amigos belo-horizontinos, a 
cultura alemã, não a francesa, e a formação antes científica do que 
literária seriam a fundamentação da educação formal superior de 
Luiz Camillo. Esse tipo de direcionamento inicial apareceria em 
suas pesquisas históricas, com ênfase na precisão das informações 
e horror a conclusões apressadas. Seria talvez uma das razões, 
mas certamente não a única, porque hesitou sempre em publicar 
seus estudos e análises sobre a história colonial mineira. 

 
 
 

ESTADA EM LIMEIRA 
 
 

Em todo caso, como sempre tive em conta a inutilidade dos 
planos bem estabelecidos e juízos firmes sobre a fraqueza das 

deliberações, em nada me atrapalhará esta volta.61 

Luiz Camillo 
 
 
 

Um ano antes de a Revolução de 1930 eclodir, Luiz Camillo 
vai morar em Limeira, cidade do interior paulista, para onde se 
mudara logo após seu casamento com Elza Malheiro de Oliveira,62 

em 2 de março de 1929. Tem 25 anos e considera-se um exilado. 
Elza também sente falta do trabalho — pedira licença do cargo 
de professora — e da família, sobretudo da mãe, a quem ajuda a 
sustentar. O jovem químico fora convidado por Nicolino Moreira,63 

seu contraparente e homem originalíssimo, a realizar e acompanhar 
experiências de destilação de madeira, uma das muitas invenções 
de Nicolino. Assim, obtém um contrato de químico industrial na 
Firma B. Penteado e Cia., que já produzia secadores de café com 
grande sucesso. 

Suas cartas a Carlos Drummond falam da frustração que a 
separação dos amigos e de Minas lhe causava. Em uma delas, 
a princípio ironicamente bucólica, em que se diz pastando, 
pede-lhe notícias de Itabira, quer saber o que se passa lá, naquela 
cidade quase mítica, onde política é coisa engraçadíssima. 

 
 

Estou aqui pastando uns tempos e sem jornal algum de B. 
[Horizonte].  Você prometeu-me obter quando aí estava uma 
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assinatura do Diário e agora que estou mais ou menos exilado 
julgo-me com mais direito a tentar esta exploração (…) Esperando 
que me escreva, principalmente se souber algum fato humorís- 
tico da política de Itabira (todos os acontecimentos de lá são 
engraçadíssimos), abraça-o o LC.64 

 
A não ser um tio, o Comendador Felipe Drummond,65 velho 

excêntrico que descobriu em Campinas e que lhe fornece bons 
vinhos franceses e a revista Figaro, Luiz Camillo não tem com 
quem conversar sobre política. 

Para Carlos Drummond escreve para não ser totalmente 
esquecido, continua louco para voltar a Belo Horizonte. Os 
sentimentos são contraditórios em relação ao seu passado. Itabira 
é e não é a cidade ideal. Se a política ainda não o decepcionou, 
sente-se, em Limeira, caminhando para trás, marchando em opo- 
sição ao progresso: retrograda. Contrapõe, portanto, à utopia de 
um futuro positivo e um passado distópico um presente que o 
deprime. 

 
 

As minhas leituras aqui são medíocres: tenho algumas revistas 
científicas com as quais procuro me convencer que não esqueci 
completamente umas certas coisas meio complicadas que nunca 
entendi muito bem, mas que me têm ajudado a viver, e o Figaro. 
Este último não é assinado por mim, porém fornecido por um velho 
parente que descobri em Campinas, personagem fugido de um 
livro de Anatole, que nesta cidade mora, possuindo uma edição 
de Shakespeare em francês, com 9 edições [sic] diferentes e tam- 
bém uma coleção de vinhos franceses mais variada e mais velha, 
felizmente. De tempos em tempos vou até lá, ouço uma preleção 
sobre as vaidades alcoólicas de certa região francesa, provo-as e 
volto para Limeira com três meses de Figaro. Entretanto, já me 
sinto desinteressar destas cousas e mais convencido estou que 
retrogrado, porque lembro-me de regras inteiras da gramática 
portuguesa do Aluisio Cesar Borgia, barão de Macaúbas, sem 
que V. veja nisto a menor alusão defensiva ou ofensiva ao atual 
diretor da Escola Normal de Itabira.66 

 
Nas cartas a Carlos Drummond, antigo parceiro nas leituras do 

Tico-Tico, o estilo é coloquial, ligeiro, sem cerimônia. Permanecem, 
entretanto, ditados, expressões e palavras usadas pelos clássicos 
portugueses e ainda correntes numa Itabira parada no tempo, 
resíduo da linguagem do século xIx e até mesmo do século 
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xVIII. O verbo retrogradar, utilizado por Fialho d’Almeida,67 

configura esse estilo itabirano. Luiz Camillo mostra-se ansioso 
por voltar a Minas e menciona vontade de poder acompanhar, 
de perto, “um movimento”: 

 
 

(...) desde que aqui estou, poucas cartas me chegam às mãos, 
apesar de sempre para aí escrever a fim de não ser totalmente 
esquecido. E a sua carta, fugindo à regra geral das a mim dirigidas, 
não me aconselhou, bondosamente, a continuar aqui bem longe ou 
mesmo ir para mais longe. Vê você que só posso lhe ficar muito 
grato. (…) Relativamente ao momento político que atravessamos, 
você julgou acertadamente do meu modo de ver, o que não me 
devia ser verificada, a inutilidade deste meu ato.68 

Desde esta época, procuro acompanhar, como posso, o desen- 
volvimento da mesma [política], pelos jornais que aqui encontro: 
o Diário de São Paulo, principalmente, e os jornais de BH, entre os 
quais o Diário (...) O que, porém, me faz mais falta, é encontrar 
alguém para trocar ideias, em resumo, conversar política,69 coisa 
muito própria do nosso gênio.70 Os homens com quem trabalho 
são muito trabalhadores e não têm tempo para perder. Tenho 
também grande pesar de não estar aí para acompanhar de perto 
este movimento71 e este pesar aumentado bastante por todas as 
outras vontades que tenho de voltar para BH fazem quase into- 
lerável a vida aqui. Estou resolvido, logo que termine o contrato 
que aqui me prende (apesar de ser unicamente verbal) a voltar 
para BH, como daí saí, isto é: com uma mão adiante e outra atrás 
(as outras duas não sei onde). Isto é completamente contrário a 
meus planos, que consistiam em trabalhar intensamente durante 
4-5 anos e economizar 2-3 contos, voltar para BH, comprar uma 
ótima casa e ficar aí cultivando orquídeas ou colecionando caixas 
de fósforos, ambas profissões muito dignas de quem enriqueceu à 
custa dos outros. Em todo caso, como sempre tive em conta a 
inutilidade dos planos bem estabelecidos e juízos firmes sobre a 
fraqueza das deliberações, em nada me atrapalhará esta volta.72 

 
 
 
 
 

A VOLTA 
 
 

Luiz Camillo deixa finalmente Limeira em dezembro de 
1929. Volta aos amigos da rua da Bahia, aos encontros no Bar 
do Ponto, ao Café Cruzeiro,73  ao Café Estrela,74  às discussões 
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ferozes na pequena saleta ao fundo da livraria Alves. Se a rua 
da Bahia era “o caminho que conduzia ao poder”, quer dizer, ao 
Palácio da Liberdade, era também “o cérebro de Belo Horizonte”.75 

O grupo, que em sua maturidade veio a produzir inovações nos 
mais diferentes campos da vida cultural, política e artística brasi- 
leira,76 ali se reunia para discutir ideias, destruir mitos, pensar o 
Brasil e uma revolução que iria refazer a nação, plasmando-a em 
novos moldes. Construíam, sem saber, outros mitos. Vindos de 
meios diversos e cidades diferentes, deixam para trás “os becos 
tortos de sua terra natal para se perder na geometria dura das 
ruas de Belo Horizonte”.77 Exerciam alegremente uma sociabili- 
dade que não era mais do que a tendência natural para a vida 
em comum de jovens em busca de um destino. Aqueles rapazes 
eram, no tempo, o que havia de mais significativo do gosto da 
liberdade e da arte mineira de exercer a ironia e a reflexão sobre 
todos os assuntos. Relata Carlos Drummond de Andrade: 

 
 

Como a atividade do grupo fosse meramente especulativa, o 
governo, sempre vigilante quanto aos fermentos da dissolução, 
deixava-o existir. Eram “os intelectuais” e nessa classificação havia 
um pouco de desdém da força maciça em frente aos belos mas 
inofensivos torneios da inteligência. Na realidade, porém, esses 
intelectuais interceptavam na rua da Bahia o trânsito ascendente 
para o Palácio da Liberdade, e ao tropismo excessivo para o 
poder constituído, que ameaçava constituir-se em traço novo da 
índole montanhesa, opunha o espírito de sátira, de equilíbrio e 
de revisão. Tínhamos assim a rua da Bahia levando ao Governo 
e ao mesmo tempo afastando dele.78 

 
Em um primeiro momento, Luiz Camillo satisfaz seu desejo de 

abandonar Limeira e se instalar em Belo Horizonte, comprando 
“uma ótima casa e ficar aí cultivando orquídeas ou colecionando 
caixas de fósforos”.79 De fato, com a morte do Comendador Felipe 
Drummond, cabem-lhe de herança 200 contos, que Luiz Camillo 
divide com os irmãos. Adquire uma casa na Avenida Paraúna, 
1657,80 e ali se instala. Nascem-lhe os dois primeiros filhos, Luiz 
Felipe e José Eduardo.81 

A casa possuía árvores frutíferas e ele faz planos para um 
jardim tropical, ideia pouco comum para a época e o lugar. 
Escreve a Olavo Redig de Campos82 pedindo que ele lhe 
desenhe  um,  não  esquecendo  a  possibilidade  de  plantar  até 
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mesmo um baobá gigante. Fornece os detalhes, depois de fazer 
a medição com um metro comprado na “casa dos 2 mil réis”: 

 
 

Comprei um metro na casa dos 2$ e tomei as medidas do meu 
jardim ou antes do espaço disponível e que você vai transformar 
num jardim. Não julgo conveniente inutilizar o terreno destinado 
à entrada de automóvel, pois embora não pretenda adquirir 
semelhante meio de transporte, sempre convém pensar na possi- 
bilidade de alugar a casa e mandar-me para o Rio. Julgo que você 
terá no papel quadriculado que vai junto todas as indicações para 
desenhar o jardim suspenso da Babilônia da Avenida Paraúna. 
(...) Você tem liberdade artística e botânica para o desenho. Pode 
até exigir que eu plante um Baobá83 gigante.84 

 
Na volta a Belo Horizonte, o movimento sobre o qual Luiz 

Camillo escrevera a Carlos Drummond concretiza-se em luta 
armada contra o governo: a Revolução de 1930. Entrega-se 
de corpo e alma ao movimento revolucionário com a mesma 
intensidade com que agirá em 1943, no underground, quando 
será um dos líderes da ação redemocratizadora no país. É, ao 
mesmo tempo, o homem das ideias e o homem atuante. Sabendo 
que os revolucionários planejavam colocar  veneno  na  água 
que abastecia o quartel em que se alojava o 12º Regimento de 
Infantaria, adverte-os da necessidade de colorir o veneno com 
azul de metileno, de acordo com a lei de guerra; sugere que se 
corte o fornecimento de água do Rio; alerta os revolucionários 
para tomar a Ilha dos Pombos (na fronteira com o estado do 
Rio de Janeiro); providencia salvo-condutos; se os fuzileiros 
navais invadissem Minas, ele desviaria os trilhos; faz planos 
de incendiar os postes de luz.85 

Vitoriosa a revolução, instalado o novo governo, Luiz Camillo 
passa por um período de transição, com futuro incerto. De 
novo, põe-se a cogitar uma viagem de estudos no estrangeiro. 
Pede informações ao amigo Washington Azevedo86 sobre o 
custo de vida na Alemanha e nos Estados Unidos, países para onde 
gostaria de ir. Deseja especializar-se em Administração Pública, 
consciente da importância de tal  conhecimento  para  o Brasil 
pós-30. Desiste, porém, mais uma vez, ao saber do que teria de 
gastar com a universidade e a família, fora do Brasil. 
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Com a nomeação de Gustavo Capanema para a Secretaria do 
Interior e da Justiça de Minas Gerais, o então amigo indica-o 
para perito químico do Serviço de Investigações, encarregado 
de organizar os Arquivos e a Biblioteca daquela Secretaria. 
Luiz Camillo interessa-se de modo sistemático por arquivos, 
em geral, e pelo  Arquivo  Público  Mineiro,  em  particular. 
No cargo, Luiz  Camillo  não  somente  organiza  os  serviços 
da Secretaria do Interior, imprimindo feição prática no que 
concerne à classificação e à catalogação de livros e documentos, 
como também adquire obras importantes, tanto no campo das 
ciências econômicas e sociais, quanto no  do direito  público, 
administrativo e constitucional. 

Inicia, em 1933, correspondência com Rodolfo Garcia, diretor 
da Biblioteca Nacional, historiador e erudito, de quem se tornará 
amigo e colaborador. Em novembro do mesmo ano, recebe, 
graças à generosidade de Garcia, a série dos Anais da Biblioteca 
e, ao agradecer-lhe, comenta: “no Vol. 31 foi iniciada a publicação 
do Inventário dos Documentos relativos ao Brasil, existentes no 
Arquivo da Marinha e Ultramar que devia compreender todas 
as capitanias”. Demonstrando curiosidade pela localização dos 
documentos referentes à formação do Brasil, prossegue: 

 
 

Nos vols. publicados estou encontrando muita cousa interes- 
sante para a história antiga de Minas, porém o cerne deve estar 
no catálogo dos documentos de Minas Gerais. Referências 
aos verbetes vindos de Lisboa fazem-se ainda nos vols. 40 
e 42, porém nada foi publicado. Desejava saber se as fichas 
dos papéis de Minas já estão na Biblioteca Nacional ou se 
infelizmente não foram remetidas de Lisboa.87 

 
Poucos meses depois, escreve novamente a Garcia, comuni- 

cando ter descoberto no Arquivo Público Mineiro 
 
 

um manuscrito que sem dúvida é a primeira parte do códice 40 
descrito no Vol. I do Catálogo dos manuscritos da Biblioteca 
Nacional, p. 334 (onde se encontra a nota: “É fragmento de maior 
coleção.”). Julgo ser de bastante interesse a minha descoberta 
que me causou grande emoção mas até hoje continua sem a 
confirmação de sua parte.88 
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Tenho diante de mim uma pletora de documentos. O ar- 
quivo de Luiz Camillo forma um conjunto descontínuo, e os 
documentos arquivados são de vária natureza: cartas, telegramas, 
bilhetes, notas de trabalho, pesquisas iniciadas, rascunhos, anexos, 
depoimentos, memórias, artigos de periódicos. Esses escritos nas- 
ceram e cresceram em um momento cultural e histórico preciso, 
no ponto de encontro de forças infra e supra pessoais que os 
fazem objeto ora da história, ora da política, da sociologia, dos 
gêneros, das ideologias.1 

Todo arquivo é, por definição, incompleto, imperfeito, e o 
sonho de uma totalidade arquivística, de um dossiê completo, 
inalcançável. Não há possibilidade de uma recuperação, in totum, 
sequer das cartas trocadas entre duas pessoas, quanto mais da 
totalidade das cartas trocadas pelos missivistas incluídos em 
um arquivo. 

No caso específico da correspondência, que constitui grande parte 
das fontes para minha pesquisa, o problema se complica, porque a 
carta, tipo de documento que o arquivo subsume, é multifacetada. 
Carta, gênero impossível, mistura de gêneros, autobiografia, bio- 
grafia, diário, relatório, depoimento. Seria possível — e desejável 
— teorizar a respeito do discurso epistolar? Quais as condições 
de possibilidade para que isso aconteça? Uma leitura fecunda 
deverá ser, tanto quanto possível, integradora, ou seja, sensível 
às identidades e às diferenças, às correspondências inesperadas, 
às similitudes e oposições. Isso significa também embrenhar-me 
pelo arquivo de Luiz Camillo, numa espécie de mergulho, cujo 



perigo confesso é o de afogamento, em uma espécie de viagem 
ao âmago de tudo. Numa das suas cartas a Milena, Kafka notou 
que “as cartas são um tormento incurável e que a facilidade de 
se escrever cartas deve produzir no mundo, de um ponto de 
vista puramente teórico, um terrível deslocamento de almas; 
é um comércio com fantasmas, não apenas com o do destina- 
tário, mas também com o meu próprio”.2 Mas a impressão é de 
que não se trabalha com mortos, porque ronda o pesquisador 
aquilo que Arlette Farge denomina, em Le goût de l’archive,3 de 
“efeito de realidade”, o qual precisa ser contrabalançado por uma 
reflexão sobre a produção da memória. Não se pode esquecer 
que o trabalho de pesquisa em arquivo é, antes de mais nada, um 
encontro com a morte, e o arquivo, não apenas um rico estoque, 
mas também uma coleção marcada pela falta. Essa condição dupla 
do registro arquival presentifica o ausente e recupera o vivido com 
o perigo de cristalizá-lo. 

As cartas são, por sua própria natureza, como a vida, fragmen- 
tárias — os assuntos se misturam, há silêncios,4 cisões dentro de 
uma mesma carta. E é com esses fragmentos que se constrói um 
texto, uma identidade. Peças de um quebra-cabeça que poderão, 
talvez, se encaixar; ou não. Assim, a correspondência de Luiz 
Camillo é, ela própria, emblemática da sua presença no tempo: 
trajeto curto, marcado por cortes e lacunas. 

Na medida em que se trata do discurso do eu, que fala de si, 
a correspondência se encaixa no gênero literário de feição refe- 
rencial, com pontos em comum com a autobiografia, o diário e o 
jornal íntimo. Imagens que irão aos poucos encontrar uma identi- 
dade construída entre o público e o privado, na interseção entre o 
social e o individual, entre o desejo do personagem-remetente e o 
desta pesquisadora, que mistura os dois. Aos poucos, surge uma 
identidade construída por mim, através da escrita do outro. 

Com o resultado do trabalho de coleta das cartas, arquivamento 
eletrônico e publicação, constituir-se-á a chamada correspon- 
dência geral e, com ela, o destinatário coletivo, transtemporal. 
Mas a própria ideia da organização de uma correspondência geral, 
um acervo, ultrapassa o problema de proporção, é diferente 
de um mero somatório. De fato, realiza-se uma transformação, 
constrói-se um novo objeto, que passa a ser responsabilidade 
última de quem junta e edita as cartas. Nesse sentido, um ponto 
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importante a ser esclarecido é a minha posição como filha do 
biografado e, ao mesmo tempo, a responsabilidade da pesqui- 
sadora, cuja imparcialidade teórica constitui, desde logo, um 
problema. O aparelhamento teórico não constitui, per se, forma 
de distanciamento, nem álibi de isenção; ao contrário, objetiva 
sistematizar a experiência e o contato com o autor estudado e 
seus amigos, quase todos já mortos, o que é um dado precioso, 
porque interessado. 

Assim, passa-se daquilo que é por sua própria natureza pontual, 
que tem muitas vezes o valor dinâmico do inacabado, para uma 
totalidade. O arranjo de uma correspondência converte a sucessão 
das cartas — sucessão lacunar, fragmentária, de caráter não 
integral — numa história, numa rede textual, num entrelaçamento 
de ideias, desejos e relações. Em um primeiro tempo, a carta é 
um fragmento de texto flutuante. Entretanto, aos poucos, esses 
pontos descontínuos, formados pelas unidades epistolares, 
seguidas umas após as outras, formam uma linha aparentemente 
contínua. Daí as dificuldades, o trabalho assemelhando-se ao de 
Teseu, à procura da saída de um labirinto, tendo como bússola 
um tênue fio: textos epistolares. Há que se fazer ligações entre as 
cartas, preencher vazios, exercício feito ao mesmo tempo de rigor 
teórico e de imaginação, donde a interpretação obtém força de 
criação. Não é possível prever o que será encontrado ao fim da 
labuta, porque o instrumental crítico não deve preexistir à análise 
a ser empreendida. 

Retiro do arquivo de Luiz Camillo de Oliveira Netto muitas 
cartas, é verdade, mas, ao fazer isso, excluo outras. Revejo fotos. 
Ouço de novo as entrevistas, leio as transcrições. Trabalho não 
só com a memória dos outros, decerto já retalhada pelo tempo 
e pelas vivências, mas também com a minha própria memória. 
Tamanha inflação de lembranças pode se confundir com um 
máximo de esquecimento. A amnésia: um paradoxo e também 
um perigo. 

Quem foi Luiz Camillo? Com o material selecionado, procuro 
dar forma a algo informe, ordem a descontinuidades, sentido 
coerente a milhares de dados, a tudo aquilo que constitui uma 
vida — algo confuso, feito de inclusões e exclusões. Há muitas 
separações e cortes bruscos nessa vida, mas percebo também, 
surpresa, certas recorrências significativas. Rupturas e continui- 

 
 

71 



dades, portanto. Preciso não apenas descrever, mas conectar, 
ligar. Não apenas narrar fatos, mas procurar perceber os variados 
sentidos que eles comportam. Todavia, é preciso reconhecer: não 
sei tudo sobre o meu objeto de estudo. Permito-me a imaginação 
da forma, não a dos fatos. Ao contrário da personagem de ficção, 
o biografado possui facetas desconhecidas, que nunca serão 
totalmente desveladas. Pode-se desde logo perceber um ponto 
focal: Itabira. De lá, tudo parece emanar, todas as recordações 
essenciais, numa mescla feita ao mesmo tempo de lembranças 
felizes e sentimentos dolorosos. A infância desidealizada. Releio 
os inúmeros trechos das cartas em que Luiz Camillo escreve sobre 
a vida em Itabira, essa “área inamovível da infância”. 

Na verdade, sua biografia começa bem antes do seu nascimento. 
Como explicá-lo, sem saber do duro Capitão João Camilo, da 
terrível bisavó Rosa do Girau, do avô Luís Camilo, da avó Luiza, 
distraída e silenciosa, do pai, percorrendo as estradas de Minas, 
e da democrata Rosa, uma mãe originalíssima para os padrões 
da época? Luiz Camillo vai tomando conhecimento da história da 
sua família, imbricada à história de Itabira. Será um processo de 
autoconhecimento, de redescoberta, de onde ele veio, quem ele 
era. Relato do mito fundador e também desconstrução do mito 
fundador. Assim, ele tem a função de tradutor de mitos locais e 
nacionais na história da revelação das tensões econômico-políticas 
daquela região mineira que compreendia Caeté e Itabira. 

Meu trabalho deve mostrar facetas da formação de Luiz Camillo, 
algo que não se limita a uma educação formal, mas se constitui 
num complexo processo de absorção de valores. A própria palavra 
formação (Bildung) incita a se pensar os conceitos de construção 
e de educação. Em Itabira, percebo o início de seu interesse 
por documentos referentes aos pequenos municípios mineiros, 
por fontes históricas. 

Qual é o tempo em que deve transcorrer a minha narrativa? 
Há o tempo que Luiz Camillo e outros recordam: as histórias 
que eles contam do passado; há o momento em que recordam 
esse passado; e há o tempo de quem escreve sobre isso, aqui e 
agora. Percebo, portanto, várias temporalidades, vários níveis 
e descontinuidades, incluídas dentro do próprio ato de escrever, 
de tentar narrar. Logo uma brecha se forma entre o Luiz Camillo 
que escreve uma carta, contando algo: sua infância, suas vicissi- 
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tudes, seus projetos culturais, e o Luiz Camillo que desejo situar, 
descrever e sobre o qual procuro contar algo. O processo de 
representação parece falhar, porque é limitado pela impossibi- 
lidade de atingir um reflexo especular preciso; há uma distância 
entre o dado natural e a representação mimética. Uma brecha. 
Uma vez aceita essa disjunção, um certo grau de inverdade será 
a verdade. Realidade e ficção, fora e dentro, se complementam. 
O texto como o movimento de reparação dessa disjunção. Há 
um ponto de fuga de um retrato como representação mimética 
para um retrato que já não o é, porque se vê como um texto. As 
mãos que marcaram a página com letras, com tinta, inundando-a 
de “cheiro de lisol e com um aspecto de ladrilho branco de hos- 
pital” são diferentes das mãos que digitam em um computador 
frankstein Pentium 3. 

Tenho a me ajudar, entretanto, o fato de que essas tempo- 
ralidades me são relativamente próximas. É um passado ainda 
visitável, imaginável, quase palpável. É um certo Luiz Camillo que 
eu conheci como filha, mas é também um outro Luiz Camillo 
que vou conhecendo, aos poucos, nas entrevistas, nas cartas, nos 
lugares que visito, nos rostos de pessoas que o conheceram sob 
outros aspectos e de outros ângulos. Que respostas me fornece 
esse passado? Ou, o contrário: que respostas encontrar para os 
sinais e as marcas desse mundo que ficou lá e que, apesar 
disso, permanecem? Talvez seja eu mesma que deva aí inserir um 
sentido, penetrar com a minha imaginação nessas casas mineiras, 
espaços fundamentais para compreender Luiz Camillo. 

Poder-se-á narrar uma vida tal como ela foi vivida? Haverá 
tal possibilidade? A vida de Luiz Camillo, como todas as vidas, 
foi criada, construída; sente-se isso em suas cartas, seus textos, 
seus gestos. São formas de construir, desconstruir, tentar cons- 
truir de novo até o último suspiro ou, como foi o caso dele, até 
o último bilhete. Tanto a construção quanto a reconstrução são 
atos interpretativos.5 Mas essas interpretações são feitas a partir 
das intenções de um homem, das convenções de uma época, de 
certa mentalidade e dos diversos sentidos que os usos da cultura 
e da língua nos impõem. 
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AS PRIMEIRAS PESQUISAS 
 
 

Luiz Camillo começa a ser respeitado como um cientista1 pro- 
missor que se transformara em pesquisador da história mineira. 
Uma avis rara. Publica, também, no jornal Minas Gerais, uma 
relação das obras existentes sobre o Brasil, levado pela constata- 
ção do preço proibitivo dos livros para o estudo da história e pela 
conseqüente dificuldade de acesso a informações bibliográficas 
seguras. 

A Tribuna chama a atenção para a iniciativa de Luiz Camillo e, 
após tecer considerações sobre a perda da Biblioteca Oliveira 
Lima para a Universidade Católica de Washington, destaca o 
alcance do esforço pioneiro: 

 
 

O sr. Luiz Camillo de Oliveira Netto, que se preocupa, há muito, 
com este problema, está empenhado agora, segundo se conclui 
de um estudo de sua autoria, estampado na edição de ontem, do 
Minas Gerais, em organizar uma relação a mais completa possível 
das obras existentes sobre o Brasil. Examinando os livros já hoje 
classificados sobre o assunto, cotejando-os e enriquecendo-os 
com outras fontes mais atuais e com amplas informações, o 
jovem intelectual mineiro se propõe um trabalho verdadeira- 
mente digno de todos os estímulos. 
Assim o leve avante e nos ofereça um dia a obra que nos dá 
agora o direito de esperar de sua erudição. As estantes dos nossos 
estudiosos têm um grande vazio a ser preenchido. E é justamente 
o que está reservado a uma obra no gênero e na extensão da 
que empreende agora o sr. Luiz Camillo.2 



Em 1933, quando das comemorações da fundação da Vila de 
Nossa Senhora do Rosário de Itabira do Mato Dentro, Luiz Camillo 
publica outro artigo no Minas Gerais: “Alguns documentos sobre 
a Vila de Itabira”.3 A narrativa é minuciosa, descrevendo os pri- 
meiros povoadores de Minas e de Itabira, realçando os aspectos 
políticos, sociais e econômicos que impulsionaram a passagem 
do arraial a vila. Mostra, mais uma vez, seu interesse pelo resgate 
de documentos e critica o descuido com a sua preservação. 

Seu trabalho estabelece a genealogia da vila, os primórdios, sua 
fundação. Primeiramente, Luiz Camillo relata a entrada no terri- 
tório mineiro das primeiras expedições e a formação dos núcleos 
iniciais do povoamento de Minas Gerais. Depois, desenvolve de 
maneira original os acontecimentos que provocaram a passagem 
de Itabira de arraial a vila, fazendo uma reavaliação crítica das 
explicações comumente aceitas para tal fato. Destaca a ação de 
Fernão Dias, Borba Gato, Mathias Cardoso, os irmãos Albernaz, 
os Buenos, Antonio Dias, descobridores e povoadores de Sabará, 
Vila Rica, Carmo, Catas Altas, São José do Piracicaba, Rio das 
Velhas. Com imaginação, capacidade de execução e tenacidade, 
os paulistas avançam os limites do Brasil da margem do Atlântico 
ao centro da América do Sul e escrevem “a epopéia da nossa 
história”.4 De Santa Bárbara e São José do Piracicaba houve 
irradiação, provavelmente até a região de Itabira, “principalmente 
por causa do balizamento fácil do Cauê, visível do Caraça, Santa 
Bárbara, Itambé”.5 

Para atestar a provável data da descoberta das minas de ouro 
de Itabira, Luiz Camillo se fundamenta em Saint-Hilaire que, por 
sua vez, valeu-se das notas do capitão Manuel José Pires da Silva. 
Este havia dito ter sido Itabira descoberta pelos irmãos Albernaz 
em 1720, pois eles haviam descoberto e explorado minas de ouro 
em Inficcionado, localidade próxima de Itabira. Embora Salvador 
de Faria Albernaz fosse denunciado e preso pelo Santo Ofício, 
que o levou em ferros para o Rio de Janeiro, aproximadamente 
em 1710, sua família aí criou raízes. De todo modo, baseado em 
Monsenhor Júlio Engrácia, pesquisador itabirano e figura famosa 
da sua infância, Luiz Camillo chega à conclusão de que “as tra- 
dições são contraditórias sobre os seus primeiros habitantes, não 
se encontrando indicação que adiante”.6 
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O primeiro documento sobre Itabira localizado por Luiz 
Camillo é o mapa do sargento Bougade, de 1814, assinalando 
Itabira como arraial. Também encontra Itabira do Mato Dentro, 
embora sem data de fundação, no mapa “das capitanias da Coroa 
— Vice-reinado do Brasil em 1763, elaborado pela Comissão da 
carta geográfica do Brasil e baseado em cartas antigas, entre as 
quais as de Diogo Soares, Cappuci e Almeida Franco”.7 

A segunda e a maior parte desse trabalho trata da importância 
política e econômica daquela “florescente povoação de Itabira 
do Mato Dentro”,8 que precede a sua elevação à categoria de 
vila. De fato, com a provisão régia de 1814, D. João VI permite 
que se explorem as jazidas de ouro de Sant’Ana e, em seguida, 
o ferro, abundante na região. Itabira torna-se um arraial econo- 
micamente próspero. 

Toutes les origines sont des mystères, escreveu Amiel. Talvez. 
No caso em questão, não. Não houve Rômulo nem Remo, nem 
fundação mítica para a vila de Itabira. Aos poucos, Luiz Camillo 
mostra que a fundação da vila de Itabira não foi ex-nihil. Em 1933, 
no momento em que se comemorava, em Belo Horizonte, a data 
cívica da elevação de Itabira do Mato Dentro a vila, a pesquisa 
de Luiz Camillo em velhíssimos documentos encontrados no 
Arquivo Público Mineiro mostra que tal passagem foi precedida de 
luta, conflitos e perseguições. À época, os cabeçalhos dos jornais 
enfatizam o lado grandioso da data, “que relembra o civismo e a 
nobreza de espírito de uma geração”.9 Luiz Camillo, mais modesto, 
colocando-se na perspectiva crítica do pesquisador, fala em 
“documentos sobre a vila de Itabira” e traça, basicamente, a sua 
genealogia. Se poema heróico houve, ele constata ironicamente, 
foi o da destruição econômica de Caeté, motivada por razões de 
ordem política. Em que pese sua crescente importância econômica e 
política, a elevação de Itabira à categoria de vila foi uma retaliação 
do governo central a Caeté, que apoiara, pelo menos no início, 
a sedição restauradora eclodida em Ouro Preto pouco tempo 
antes. Itabira não se fez vila apenas pelas razões administrativas 
invocadas. xavier da Veiga nota: “E todo o decênio regencial 
o que foi senão uma luta constante e vigorosa entre o partido 
moderado, sustentáculo governamental, e os partidos extrema- 
mente opostos — restaurador, isto é, absolutista disfarçado, e 
exaltado, isto é, radical, republicano?”10 
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Luiz Camillo resume o início da sedição em um parágrafo: 
 

Pela noite de 2 de março de 1833 irrompeu um movimento 
revoltoso em Ouro Preto, achando-se ausente em Mariana o 
presidente da Província, Manoel Inácio de Melo e Sousa. Assumiu 
o governo o vice-presidente Bernardo Pereira de Vasconcelos11 

que não conseguiu dominar os  rebeldes,  que  lhe  impõem  a 
sua demissão e a do presidente Melo e Sousa. Recusada esta 
imposição, senhores da cidade aclamam vice-presidente Manoel 
Soares do Couto, membro do Conselho do Governo.12 

 
Manoel Soares do Couto toma posse, desloca o comando da 

tropa, suspende os jornais, comunica-se com as câmaras muni- 
cipais e com o governo central. Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
apeado do poder, retira-se de Ouro Preto, consegue o apoio 
de Barbacena, de Queluz e da Câmara de São João d’El Rei, onde 
o governo legal é reinstalado. Novas mensagens são enviadas ao 
Governo da Regência e às autoridades locais. Com a chegada, 
afinal, de Melo e Sousa13 a São João d’El Rei, Bernardo Pereira 
de Vasconcelos passa-lhe o governo e volta à vice-presidência. 
Todas as câmaras municipais colocam-se ao lado de Melo e Sousa, 
exceto Ouro Preto (local da sedição e, portanto, coata), Mariana 
(que pediu instruções à Regência) e Caeté. 

Caeté acaba por reconhecer  de novo Melo e Sousa como 
presidente da Província.14  Ele reassume o posto, em São João 
d’El Rei, a 10 de abril e a 26 de maio, em Ouro Preto, depois de 
vários encontros ligeiros entre as tropas enviadas pela Regência, 
prestigiando o governo legal e dominando as forças rebeldes. 
Luiz Camillo prossegue: 

 
A criação da vila de Itabira em 21 de maio de 1833 não foi 
um simples ato administrativo sem origens políticas como 
inicialmente se supunha. Podemos afirmar, tendo em vista as 
publicações de xavier da Veiga, do Arquivo Público Mineiro, 
em sua revista e de documentos que o incansável Dr. Feu de 
Carvalho nos proporcionou, que foi Itabira elevada a Vila como 
uma das conseqüências da Sedição Militar de Ouro Preto.15 

 
Tendo explicitado sua posição de investigador de conflitos, 

quase sempre escamoteados pela memória local, Luiz Camillo 
transcreve a ata da elevação de Itabira a vila, na qual se extingue 
ao mesmo tempo a vila de Caeté. E acrescenta: 
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Vemos aí que no mesmo momento em que se criava a Vila de 
Itabira extinguia-se a de Caeté. (…) A supressão de uma vila e 
principalmente da de Caeté, cuja importância política na época é 
fácil de reconhecer, não deixaria de levantar protestos. Estes não 
se fizeram tardar e ecoaram logo junto ao governo provincial, na 
Câmara e no Senado Federal.16 

 
O Visconde de Caeté ainda tentou demover o Senado de tal 

decisão, que considerou como excesso de poder, mas a maioria 
dos votos voltou-se contra seu requerimento. Dos requerimentos, 
Luiz Camillo só localizou um: “É documento que, acima de fazer 
o histórico da extinção da Vila de Caeté e criação da de Itabira, 
mostra a altivez, o desassombro que caracterizavam os homens 
do Primeiro Império e da Regência.”17 

Luiz Camillo transcreve as partes mais importantes do manuscri- 
to. Nele se reafirma a importância de um Pacto Social, e o atentado 
à Majestade e à Constituição é qualificado de ato de opressão, de 
injustiça e de vingança. Nesse texto, as ideias de Montesquieu não 
parecem estar fora do lugar, e mostram a importância e a influência 
do pensamento iluminista que, partindo do século xVIII, chega 
a Minas, a Caeté, numa diatribe tremenda contra o despotismo. 
Sergio Paulo Rouanet nota que, para Montesquieu, “o despotismo 
é sempre um mal; é uma forma ‘monstruosa’ de governo, que 
mobiliza a religião a serviço do medo, despolitiza os cidadãos 
e trata os homens como animais, submetendo-os à corrupção e 
à brutalidade policial, sob leis caprichosas e desconhecidas”.18 

O Visconde de Caeté percebe as conseqüências injustas que a 
rebeldia dos caetenses trará para a Vila de Caeté: 

 
(...) quem pode ver sem pasmo, nem pungir-se de dor, e de 
mágoa, que vendo uma das mais essenciais condições do Pacto 
Social a conservação física, e moral dos homens fosse por uma 
tal resolução aniquilada a Vila de Caeté ficando tantas Famílias 
reduzidas à miséria não só por serem privadas de seus empregos 
que as sustentavam, como pelo estremecimento do comércio e 
indústria por falta de concorrência. Se toda Lei do Estado deriva 
sua força desse Pacto Social anterior a toda Lei positiva; se toda 
Lei contrária às suas condições seria uma prevaricação: em virtude 
de que Lei podia o ex-Presidente em Conselho estragar o Caeté, 
e obrigar a tantos cidadãos, pais de Família, a abandonar seus 
lares para mendigar em outra parte o seu sustento? Ninguém pode 
ver, sem indignação, que, em contravenção aos direitos políticos 
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do cidadão, garantidos pela Constituição e pelas Leis tivessem 
baixa redonda os vereadores da Câmara Municipal e todas as 
mais autoridades, e empregados do Judicial, como é expresso 
nessa resolução tirânica e despótica?! (…) Ninguém pode 
ver, sem derramar lágrimas, desmantelados os antiquíssimos 
cartórios e no mais deplorável estado e abandono a Casa da 
Câmara, que no seu Arquivo contém preciosos documentos; por 
falta de quem cure e responda por eles (…) E o que mais faria 
o Sultão mais prepotente?… [ilegível] Senhor absoluto de seus 
Estados, governando seus escravos, usaria seu poder e nisso não 
haveria que estranhar-se; mas numa autoridade responsável!… 
À vista e à face de uma Nação ilustrada e livre!… Em presença 
dos Poderes do Estado!…19 

 

 
O requerimento do Visconde de Caeté revela a influência do 

pensamento de Montesquieu. Após afirmar que “nenhum lugar no 
Município mais próprio [de ser elevado a Vila] e mais digno de 
uma tal categoria que a Itabira do Mato Dentro”, protesta: “mas 
que necessidades podem justificar a fatal e acintosa extinção 
do Caeté?” E o Visconde continua: 

 
Todo rigor não autorizado por Lei é um crime, mas usou-se contra 
Caeté de um rigor extra-legal: logo houve um crime e tanto maior 
que contra ele se torceu a letra e o espírito de uma Lei tutelar e 
benéfica, tornando-a injusta e odiosa. (...) Não há tirania mais 
cruel, diz Montesquieu, que aquela que se exerce à sombra das 
leis e com as cores da justiça, afogando-se, por assim dizer, os 
desgraçados na mesma tábua com que se tinham salvado.20 

 
Apesar dos protestos em linguagem forte, desassombrada, 

inclusive com a apresentação minuciosa da contribuição de 
Caeté à guerra da Independência do Brasil, a vila de Caeté foi 
extinta.21 

O essencial fora dito por Luiz Camillo, que desconfiara da 
fonte oficial decidindo-se por utilizar documentos que revelavam 
outros testemunhos e outras versões, reivindicando  uma  voz 
para aqueles que não haviam sido escutados. Além, portanto, 
de estudar a elevação de Itabira à categoria de vila, da qual um 
parente22 fora inclusive o primeiro Presidente da Câmara,23 indica 
novas fontes, quem as escreveu e por que razões. Luiz Camillo 
faz ver, entretanto, que os documentos utilizados são os possíveis, 
os encontrados, muita coisa tendo se perdido. 
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A  INQUIETAÇÃO: DE  BELO  HORIZONTE 
AO RIO DE JANEIRO 

 
 

Sinais de crescente inquietação e uma modificação no modo 
de pensar de Luiz Camillo podem ser detectados nas cartas a 
Mário de Andrade. Esse paradoxo itabirano busca a conciliação 
entre o sedentarismo do arquivista e uma inquietação mental que 
transborda do seu temperamento. 

Em outubro de 1932, viaja a São Paulo, curioso por saber o 
que ali se passava e à procura de possibilidades de emprego. 
Permanece na capital paulista por 20 dias. Tem 28 anos e uma 
carta de Drummond a Mário de Andrade. Escrita em papel oficial 
do Gabinete do Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais 
e datada de 10 de outubro de 1932, diz, sem dizer, muito: 

 
 

Velho Mário: Mando-lhe esta carta pelo meu amigo Luiz Camillo 
— excelente companheiro, que recomendo à sua estima — para 
dizer-lhe que nesses três meses duríssimos, você instituiu para 
mim um pensamento quotidiano e afetuoso, que abrangia a sua 
vida e a sua sorte.24 

 
Capanema, Secretário do Interior de Minas, estivera em Três 

Corações, Minas Gerais, pouco depois da Revolução Constituciona- 
lista de 9 de Julho, em reunião com líderes paulistas, que procu- 
ravam um entendimento com o representante do interventor em 
Minas, Olegário Maciel. Mas Capanema simplesmente reiterou “os 
compromissos de Minas com Getúlio, convicto das promessas 
de constitucionalização do país, posição totalmente contrária 
às expectativas paulistas”.25 

Luiz Camillo, flâneur abismado, passeia pelas ruas de uma 
São Paulo que não aceitara a Revolução de 30 e encontra-se em 
estado de guerra. Reflete sobre os resultados daquela revolução à 
qual ele se entregara apaixonadamente e os estragos que ela 
causara em São Paulo. Ele acreditara, como a maioria de sua 
geração, na Revolução de 30,26 que teria como objetivo aniquilar 
a República Velha, fundamentada na política dos governadores 
desde Campos Sales. O povo não teve, nesse período, qualquer 
participação nas grandes decisões nacionais. Utilizando métodos 
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políticos discutíveis, as oligarquias se alternavam no poder, alcan- 
çado através do compadrismo e eleições de cartas marcadas: a 
famosa política do “café com leite” — São Paulo e Minas Gerais 
dominando o governo federal. 

Luiz Camillo tem dúvidas sobre a real situação política em São 
Paulo e se sente impotente para amenizar, de alguma forma, o 
estado de desorganização política e de transtorno que encontrara 
na sociedade civil. Critica as conseqüências da revolução na qual 
ele tanto acreditara. Em carta de 7 de fevereiro de 1933, escreve 
a Mário de Andrade: 

 
 

Saí de São Paulo com uma impressão absolutamente nítida de que 
tudo quanto aí fazia o governo estava errado. (...) Aqui chegando, 
imediatamente verifiquei a impossibilidade de qualquer ação, pois 
como em todo o Brasil, as diretrizes são as mesmas da pedra que 
rola. Pelas notícias que me foram chegando posteriormente de 
São Paulo tenho a impressão que já se caminha aí para um 
estado razoável, que o governo militar está bem orientado e 
cercando-se da boa gente paulista. Verifiquei assim que em parte 
havia pensado errado, o que muito me alegrou.27 

 
E, logo em seguida, nessas reviravoltas da narrativa que só as 

cartas — e a vida — permitem, fala sobre o irmão Moacir, esque- 
cendo momentaneamente suas preocupações políticas: “Além 
disto, encontrei, em estado agravado, parente próximo28 e 
muito amigo, que já há longo tempo trata-se em um sanatório 
aqui, com sacrifícios de todo o gênero.”29 E confessa: 

 

 
Somam a tudo isto, a incapacidade que sinto em viver em Belo 
Horizonte, onde a obediência aos credos oficiais é mais rigorosa 
que nos tempos  da  Santa  Inquisição,  onde  a  estandartização 
da falta de ideias é cousa absoluta. (...) vou cada vez mais me 
incompatibilizando com o ambiente e caindo em um isolamento 
atroz, que se torna penoso por essas razões de ordem interior. Já 
de muito eu sinto que estou sobrando na minha terra, porém 
precisamente por ser minha e de muitos dos meus, tenho 
insistido em aqui permanecer, porém creio que agora tenho 
as minhas contas feitas e vou emigrar.30 

 
Passada a Revolução de 30, quer emigrar de Belo Horizonte 

para o Rio.31 Não é ali que seus amigos estão? Como sobreviver? 
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Os últimos anos haviam sido marcados por grandes perdas. Em 
menos de quatro anos perdera o avô, o pai, o irmão Moacir, a 
mãe e a irmã mais velha e muito querida, Naná. Em relação à 
morte do pai, nunca se conciliará totalmente. Ao receber a notí- 
cia da Revolução de 30, João Camilo de Oliveira Torres, pai de 
Luiz Camillo, tem um derrame na estrada, em meio a viagem de 
trabalho. O cunhado, José Osório de Almeida Junior, vai buscá-lo, 
e ele chega a Itabira montado e amarrado num cavalo. Morre 
em 1931. João Camilo dera “seu apoio entusiasta a Rui Barbosa, 
o que lhe valeu perseguições várias”.32 Outro João Camilo, filho 
e homônimo, autor de A democracia coroada e irmão de Luiz 
Camillo, relata: 

 
 

Em 1930, encontra os líderes do civilismo apoiando a candida- 
tura Júlio Prestes — Washington Luis, seu amigo Carvalho Brito, 
os Mangabeiras. E recordo-me de ouvir dele esta observação 
que representava uma condenação definitiva, com relação ao 
candidato da Aliança Liberal: “É gente do Pinheiro Machado”… 
A luta se travara nos mesmos termos, com os mesmos homens. 
Só que, afinal, os governistas de ontem eram os oposicionistas 
de hoje…33 

 
 

Luiz Camillo, como quase todos da sua geração, assumira, 
com os irmãos, posição oposta à de seu pai.34 Este fato marcou-o 
de tal modo que, muitos anos depois, escreve ao diretor do 
Diário de Notícias, Orlando Dantas,35 lembrando e comentando 
o movimento de 30 e questionando, até certo ponto, seus bene- 
fícios. Teria de fato havido uma revolução? 

No final de 1932, o irmão Geraldo e a mulher Elza são 
internados com febre tifóide. Desculpando-se pela demora em 
responder a Mário, escreve ao amigo uma carta “com cheiro de 
lisol e com um aspecto de ladrilho branco de hospital”. O tom é 
de lamento e profunda tristeza. 

 
 

Foi mais um mês de lutas, de hospital, de todo este cortejo que 
espero V. não ter nunca conhecimento. Cheguei de volta do 
Hospital na semana passada, trazendo bom um dos doentes 
e deixando lá, fora de perigo, o outro. Tenho até hoje, durante 
toda a minha vida, como preocupação exclusiva a minha família, 
de modo que V. poderá avaliar do meu estado de espírito e de 
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corpo depois de um golpe deste. Ainda não consegui pôr no 
lugar o que tiver restado de mim depois disto e nem quero saber 
se encontrarei alguma coisa para a minha recomposição. 
Logo que tive porém a mão firme quis escrever-lhe esta que vai 
assim com cheiro de lisol e com um aspecto de ladrilho branco 
de hospital, porém que V. perdoará na sua grande sensibilidade 
não só pelo aspecto material, porém, principalmente pela inti- 
midade que afoitamente vou me permitindo. 
Vê V. que antes eu demorava em lhe responder, para não lhe 
cansar a vista com as minhas garatujas e as minhas lamúrias. V. 
ficará tendo de mim a impressão de uma carpideira mecânica, 
pública e particular. Assim quando quiser ouvir lacrimejar é só 
apertar o botão. Em todo poderá descontar um pouco lembran- 
do-se que realmente o Destino tem “me corrido a chilena desde 
a tábua do pescoço até a retranca”.36 

 
 

Assim, as perdas afetivas, somadas à falta de possibilidades 
concretas de se sustentar e à família, em Belo Horizonte, fazem-no 
desejar partir em direção a um espaço mais amplo, onde seu 
espírito inquisitivo pudesse encontrar condições de trabalhar, 
continuar estudando e pesquisando. Embora afirme,  muitos 
anos mais tarde, que tem o maior encanto por Belo Horizonte, 
ali ele se sentiu tolhido e amargurado. Já nos anos 1950, com 
ironia, descreverá ao Diretor do Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais, Sandoval Soares de Azevedo, com quem vivia às turras, 
a origem das famílias mineiras fundadoras de Belo Horizonte 
e o que considera a absurda concentração de gastos públicos 
em benefício da capital mineira: 

 
 

Pela cidade tenho o maior encanto. Belo Horizonte representa 
o pecado coletivo das velhas famílias mineiras, famílias que 
formaram núcleos de povoamento, com léguas afastados da costa 
há 250 anos atrás. Sem porosidade, sem comunicação com o mar, 
sem o afluxo de contingentes humanos apreciáveis e que vêm, 
pelos casamentos consangüíneos, cristalizando e apurando as 
taras originais. Famílias que pelos casamentos de primos-irmãos, 
dos tios com sobrinhas, estão cheias de surdos-mudos, cegos 
e paralíticos. Belo Horizonte é uma das cidades mais bem ilu- 
minadas do mundo, à custa de impostos estaduais arrecadados 
das vilas sem água e sem esgoto, Belo Horizonte tem as escolas 
secundárias e superiores mais baratas do Brasil à custa de 
cidades mineiras que não possuem grupos escolares, e escolas 
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profissionais. Tudo quanto constitui, nos cinco continentes, 
responsabilidade do município, em Belo Horizonte, é pago pelo 
Estado, isto é, pelo interior que se despovoa e se empobrece. 
Há poucos anos, até o serviço de águas era despesa estadual. 
Iluminação, escolas, estradas, hospitais, abrigos, assistência 
social e médica, polícia, cadeias, diversões, tudo, tudo é 
arrancado da pele do contribuinte do interior. A  Prefeitura 
cuida dos jardins, pavimenta as vias públicas municipais com 
asfalto estrangeiro, consome divisas e exporta letras vencidas 
e apólices desvalorizadas.37 

 

 
Mas há, no fundo, uma certa divisão interna, uma luta de forças 

antagônicas que mostram certo grau de indecisão diante da 
grande mudança, que será definitiva. 

 
 
 

OS PRIMEIROS TEMPOS NO RIO: 
A CASA DE RUI BARBOSA 

 

 
 

Nada tão espantoso como viver fora do seu meio.38 

Dostoievski 
 
 
 

Luiz Camillo passa o ano de 1934 trabalhando para Capanema, 
fazendo trabalhos avulsos, um pouco em Belo Horizonte e um pouco 
no Rio. No dia 24 de dezembro de 1934, Capanema o nomeia Diretor 
da Casa de Rui Barbosa.39 Os pedidos para tal cargo deviam ter sido 
muitos, mas parece que o novo Ministro de Educação de Getúlio 
confiava mais no seu companheiro de conversa e discussões, já 
agora um pesquisador respeitado. A paixão pela pesquisa histórica, 
aliada às dificuldades que encontrava em seu caminho, aumentam 
em Luiz Camillo a consciência da importância das bibliotecas e dos 
arquivos, essenciais para ele poder embrenhar-se, como tantos 
outros estudiosos, na busca da identidade nacional. O processo 
de valorização da cultura brasileira foi um dos tópicos que marcou 
a mentalidade da época. Além disso, ele e Carlos Drummond 
trabalhavam juntos para arranjar emprego e trazer de Belo Horizonte 
alguns  amigos,  intelectuais  capazes,  necessitados de trabalho, 
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como, por exemplo, o poeta Emílio Moura, por quem se preocupa 
e a quem comunica que “com o Carlos, tenho conversado sobre 
isto, conversas estas vagas sem qualquer resultado positivo até 
hoje. V. conhece bem esta situação. O Carlos está de trabuco 
apurado e acredito que não passará bicho de rabo em pé.”40 

Os primeiros tempos, porém, são dificeis. Ainda não se recupe- 
rara das grandes perdas familiares. As lembranças são dolorosas. 
No início de sua estada no Rio, por alguns meses, num ciclo de 
escambo de casas,41 instala-se na residência de San Tiago Dantas, 
em Ipanema, à rua Barão de Jaguaripe, 42. Traz a mulher, os 
dois filhos. Uma casa de dois andares, em que as salas haviam 
se transformado em escritório, com jardim na frente e uma estre- 
mosa, que ali permaneceu durante muitos anos. San Tiago, por 
sua vez, vai para Belo Horizonte e instala-se na casa de Luiz 
Camillo.42 Pede permissão para retirar um mamoeiro da frente 
da casa, permissão que Luiz Camillo nega, dizendo-lhe que “O 
mamoeiro não atrapalha a construção do jardim que deve ser 
conseguido sem o seu sacrifício. Deixe-o onde está e com uma 
certa dose de boa vontade V. concluirá que ele é até bonito.”43 

Mas San Tiago Dantas escreve-lhe, pouco depois, pedindo a casa 
de Ipanema de volta, esclarecendo que os motivos que o haviam 
levado a Belo Horizonte já se haviam resolvido. Diz pretender 
voltar ao Rio em maio ou junho de 1935. Belo Horizonte não 
era também a cidade dos seus sonhos. Aconselha Luiz Camillo 
a vender até mesmo a própria casa. 

 
 

Aqui estou amargando a minha exilada vida, mas aproveitando 
as noites fresquíssimas. Belo Horizonte mereceria o nome de 
“cemitério dos prazeres” neste mês do ano. E eu daqui lamento 
o forno em que você deve estar metido, mas, como velha 
salamandra que sou, acabo por lhe invejar o Rio e a Casa Rui 
Barbosa. Havemos de cultivar aí o amor da poderosa vida urbana 
que tão bem partilhamos. (…) Se quer um conselho de amigo 
aqui está: venda a casa para cortar as amarras com a província. 
Pense no futuro depois.44 

 
Desesperado, e “arruinado totalmente”,45 Luiz Camillo procura 

outro lugar onde morar no Rio de Janeiro. Rabisca umas linhas 
ao amigo Olavo, de pé, de algum café. 
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Desde os últimos dias de maio p.p. tenho vivido horrivelmente 
procurando uma casa. Ando de manhã à noite, entro em quanto 
armazém existe. (...) Estou com as minhas coisas, os meus 
livros e a minha família prontos para mudar e sem saber para 
onde.46 

 
O desânimo que o tomava, sempre que não podia prosseguir 

nos seus intentos, leva-o a desabafar em carta a San Tiago Dantas: 
 
 

O meu ordenado é um dos infinitamente pequenos de pior 
espécie que tem chegado ao meu conhecimento. A União 
somente tem me pago 15 dias por mês, pois, do dia 16 em 
diante unicamente possuo moeda divisionária de baixa classe. 
Não consigo nem mais o suficiente para a aquisição de modesta 
loteria. Os meus planos de viagens, de pesquisa no estrangeiro, 
eles continuam vivendo apenas do olho da Europa que pisca no 
farol e dos anúncios das Companhias de Vapores do Jornal do 
Comércio que ainda acompanho com patriótico entusiasmo.47 

 
Finalmente, em novembro de 1935, instala-se em pequeno 

apartamento à rua Alberto de Campos, 85. A família aumenta 
com o nascimento da filha Maria Luiza.48 Ali permanecerá até 
1937, indo rever os amigos em Belo Horizonte no fim de 1936 e 
início do verão de 1937.49 

Em maio de 1936, escreve do Rio a seu tio Tico, morador 
de Itabira, contando da experiência de trabalho na Casa de Rui 
Barbosa. 

 
 

Na Casa de Rui a minha tarefa é bem agradável: vivo no meio 
de livros e de papéis velhos e o grande Brasileiro está quase 
presente, tão sugestivo é o ambiente da Casa onde viveu perto 
de 30 anos. 
Lembro-me, muitas vezes, da campanha civilista, que acompanhei 
menino aí em Itabira, dos discursos lidos em voz alta, por papai, 
dos quais ainda tenho, até hoje, trechos de cor. Agora encontro 
aqui os originais, escritos pela mão de Rui.50 

 
Luiz Camillo organiza o plano para a publicação das obras 

completas de Rui, inclusive a sua correspondência. E, ao fazê-lo, 
“examina cuidadosamente a obra parlamentar de Rui, pela atenta 
leitura dos Anais do Parlamento Brasileiro”.51  Verifica que ela, 
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esparsa nos volumes dos Anais, constitui “uma das melhores 
fontes de informação sobre a nossa vida política”.52 Resolve fazer 
uma pesquisa sistemática, a fim de produzir a relação da coleção 
completa dos trabalhos de Rui no Parlamento Brasileiro. Atualiza 
a ortografia53  dos manuscritos. 

Em relatório sobre a Orientação Geral do Serviço, Luiz Camillo 
constata a dupla função da Casa de Rui Barbosa: museu e 
depositório do acervo Rui Barbosa — os arquivos, a biblioteca, 
os móveis e, também, centro de investigações. Uma biblioteca, 
sendo pública, teria por função “a aquisição permanente de 
obras novas, dentro do critério de maior ou menor especialização; 
assinatura constante de revistas para evitar a solução das séries; 
revisão de fundos antigos para eliminação de falhas etc”.54 

A sugestão do jovem diretor é que se atualizem as seções de 
filologia românica, língua portuguesa e ciências jurídicas e sociais, 
assuntos sobre os quais aquela biblioteca já possuía recursos de 
grande valor. Luiz Camillo observa que embora a biblioteca não 
possuísse grande quantidade de obras sobre a educação, fora 
Rui Barbosa o autor da Reforma de Ensino Primário de 1882. À 
época, “a mais sólida contribuição realizada no país, resultado 
de intenso estudo e boa observação em favor de melhoramento 
e sistematização do ensino”.55 Esse interesse de Rui justificaria a 
organização de uma moderna biblioteca especializada em edu- 
cação, facilitando a consulta de obras fundamentais, raramente 
encontradas no Brasil e indispensáveis a qualquer pesquisa segura 
das questões educacionais. 

Homem inquieto, Luiz Camillo não suporta a morosidade da 
engrenagem burocrática federal. Elaborara todo um projeto cultural 
para o país, que incluía a organização de um Serviço Nacional de 
Arquivos, de coleta de dados, de publicação de obras fundamentais 
da nacionalidade. Sente-se travado em suas ambições intelectuais 
de pesquisador. Escreve a Mário de Andrade: 

 
 

Aqui no Rio sou forçado a me limitar à função de mero procurador 
de pastas. Na Casa de Rui Barbosa faço o que me é possível, 
porém, são mínimos os resultados tal a engrenagem emperrada 
da administração federal. 
Quando aqui cheguei, trazia um programa, mais ou menos estu- 
dado, da publicação de uma série de obras fundamentais para a 
nossa história. Não me conformo com a injustiça que se faz aos 
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nossos raros pesquisadores que muitas vezes, além do mérito 
indiscutível dos seus trabalhos, têm a seu favor o crédito que lhe 
ficamos devendo da ação poderosa pela pátria. Assim, Cayru,56 

Ayres do Casal,57 Pedro Tacques58 e tantos outros são hoje livros 
raros, de custo elevado e indispensáveis. Entretanto, há quase 
um ano que luto neste sentido sem conseguir a aquisição de um 
quilograma de metal de composição!59 

 
Sente-se isolado e rejeitado. Lembra a Mário de Andrade a 

amizade que os ligava e o primeiro encontro em São Paulo. 
 

Egoisticamente, vou economizando os já raros [amigos], como 
V., sempre portador de uma palavra sincera de solidariedade e 
de conforto. (...) Durante quase vinte dias, andando sem rumo 
pelas ruas de S. Paulo, vi, ouvi e senti. Só a V., (...) me foi 
possível falar.60 

 
Em longa carta ao amigo, então Diretor do Departamento de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo, fala das suas frustrações, dos 
seus projetos e desejos de realização. Sente-se amarrado. Defini- 
tivamente, gostaria de fazer muito mais. De agir concretamente 
de modo a divulgar instrumentos de pesquisa e colocá-los ao 
alcance de toda gente. 

 
Já que não me deixam fazer, permito-me bater palmas, com 
violência, ao processo e à ação construtora dos outros. E, 
principalmente, quando ela se desenvolve no  plano  em  que 
você está atuando, isto é, na desprovinciação rápida do Brasil. 
É esta a única direção capaz de realizar o Brasil que sonhamos. 
Precisamos ter nos Estados centros culturais, permitindo e 
facilitando maior desenvolvimento e mais profundidade que o 
Rio, onde ninguém trabalha e tudo é figuração e papel de seda 
colorido. (...) A Universidade61 e mais dez outras realizações 
bandeirantes mostram como vocês estão agindo. 
E no setor confiado à sua direção, tudo se processa e se orienta 
segundo diretrizes brasileiras. Ao contrário do que aqui acon- 
tece, V. gira nos calcanhares e está vendo os milhões de 
quilômetros quadrados de sertão e de mato e não os escassos 
centímetros asfaltados da Av. Atlântica.62 

 
Ao descrever a burocracia brasileira, parecida com todas as 

burocracias, Luiz Camillo assume, em nova carta a Mário, um tom 
kafkiano: desesperado. 
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As suas queixas em relação ao almoxarifado nada valem diante do 
mare magnum das complicações federais: Tribunal de Contas, 
Comissão de Compras, Código de Contabilidade, diretorias 
infinitas e inúteis. Tudo aqui se traduz em papelório e fórmulas 
burocráticas. O processo63 é entidade autônoma e vive vida 
própria: aumenta, cresce e multiplica-se segundo Lei ou sistema 
desconhecido. Nada mais tem a ver com o assunto a que se refere. 
(...) Não desejava mostrar a ineficiência da organização federal, 
porém, segue exemplo longo e doloroso. O Padre Augusto Magne  
S. J.64 é um dos homens mais ilustres e de maior erudição de 
meu conhecimento. (...) Toda a sua cultura foi obtida com a 
segurança e a realidade que caracterizam os da Companhia.65 

Estudou, naturalmente, com outro jesuíta que era grande filólogo 
e este, por sua vez, havia aprendido de outro e assim até Santo 
Inácio. No Colégio Santo Inácio, onde é professor, vi coisas 
estupendas. A coleção completa do Zeitschrift für Romanische 
Philologie,66 do Grœber67, esfarinhada em milhares de fichas, 
anotações e chamadas. Vieira,68 Bernardes,69 João de Barros,70 F. 
Lopes71, os cancioneiros, idem, idem. Cópias fotográficas da Arte 
de bem cavalgar72 e da A Demanda do Santo Graal,73 da Biblioteca 
de Viena. Vocabulários de brasileirismos em quantidade e dos 
nossos escritores o que foi possível obter. Tudo isto examinado 
cuidadosamente. Em resumo: material para um dicionário da 
língua, feito com elementos de tal natureza. Mais de um volume 
terminado e, de modo geral, toda a obra muito adiantada. Obtive 
do Padre o oferecimento para ser o trabalho publicado pelo 
Ministério da Educação, que teria todos os proventos da venda. 
Em troca, pediu o Padre a aquisição, por conta do Ministério e 
para uma das várias bibliotecas aqui existentes, de livros e revistas 
especializadas, não encontradiças no país. Teria, naturalmente, 
franco acesso às referidas publicações. Impus, por minha conta, 
a cláusula de se lhe reservar pequena porcentagem do preço de 
venda, reservada ao Colégio, para dispensá-lo de aulas e outros 
trabalhos a seu cargo. Dispõe o Ministério de vultosa verba para 
publicação da habitual literatura burocrática, cerca de 300 contos 
anuais, na Imprensa Nacional, onde se trabalha com bastante cui- 
dado. Pois bem, meu caro Mário, esta história se arrasta há mais 
de um mês, sem uma solução definitiva. Absurdo, absurdo. Em 
um país onde a todos falta o hábito do trabalho intelectual, por 
inexistência de escolas, de professores, deixar desaproveitado um 
empreendimento de semelhante vulto. Peço-lhe reserva sobre o 
fato, pois continuo labutando por uma solução favorável.74 
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COMO SE FAZ UM HISTORIADOR 
 

 
 

Enquanto V. possuir aí as centenas de códices inéditos e 
não obtiver auxiliares capazes de fazer índices, extratos ou sumá- 

rios não tem melhor caminho do que o já escolhido 
por V.: documentação e documentação da melhor 

existente no Brasil relativa ao século xVIII.1 

Luiz Camillo 
 
 
 

Em meio ao intenso trabalho na Casa de Rui Barbosa, Luiz 
Camillo ia, ao mesmo tempo, desenvolvendo a prática de pesquisa 
em arquivos, freqüentando a Biblioteca Nacional e o Arquivo 
Nacional. Alguns meses depois de mudar-se para o Rio de Janeiro, 
recebe carta de Paulo Prado, comunicando-lhe a eleição para sócio 
efetivo da Sociedade Capistrano de Abreu.2 Seu entusiasmo para 
o trabalho aumenta. 

Uma análise da correspondência de Luiz Camillo, desde a 
sua vinda para o Rio, em 1935, até a sua viagem a Portugal e à 
França, em julho de 1937, revela que, tanto as cartas aos amigos 
pesquisadores, como Abílio Barreto e Arduíno Bolivar — suces- 
sivos diretores do Arquivo Público Mineiro —, e Claudio da 
Silva Brandão,3 tradutor de Gaspar Barleus, quanto a políticos, 
como José Maria Alkmin, ou a parentes — Feliciano Penna, o tio 
Tico Drummond, Pedro Mota — têm um foco principal: o Brasil, 
seus documentos e arquivos. Para esses intelectuais mineiros o 
Estado é considerado o mediador ideal para que os seus planos 



de busca, descoberta e confirmação de uma cultura especifica- 
mente brasileira sejam postos em execução. 

Se era importante dotar o país de instrumentos de pesquisa 
modernos e eficientes, constata-se, porém,  que  a  realidade 
está longe do ideal. Naquele momento, arquivos e bibliotecas 
são poucos e, quando existentes, sequer exercem suas funções, 
dominados que estão pela Sociedade dos Insetos Bibliófagos do 
Brasil! 4 Abílio Barreto, então diretor do Arquivo Público Mineiro, 
responde à carta que Luiz Camillo lhe escrevera sobre esse 
assunto,  dizendo: 

 
 

Estou de acordo com você quanto às suas justas observações 
sobre arquivos e bibliotecas. Nessa matéria, o que há entre nós 
é uma lástima! E há de ser assim por muito tempo ainda até 
que se forme uma nova mentalidade entre os homens em geral 
e entre os governos especialmente.5 

 
Autodidata, o mineiro de Itabira procura informar-se, lendo, 

pesquisando, conversando e trocando ideias com Rodolfo Garcia, 
diretor da Biblioteca Nacional. Transmite suas experiências aos 
amigos e pesquisadores que ficaram em Belo Horizonte. 

No Rio, os encontros são agora nas livrarias e sebos, como 
a Livraria J. Leite — festa do intelecto 6 —, nos cafés, como o 
Vermelinho, na Cervejaria Brahma. Essa espécie de República das 
Letras extende-se também, sob a forma de conversas missivas, 
a alguns intelectuais de São Paulo, em especial Mário de Andrade, 
ramificando-se por outros estados. O Brasil interessa-lhes apaixo- 
nadamente. Almejam uma mudança de mentalidade: é preciso ir 
às fontes. Acreditam que elas estão lá, esperando ser encontradas, 
contendo significado e sentido para o país prenhe de problemas 
e com estrutura político-econômica fragilíssima. 

Às vezes, a diferenciação entre arquivo particular e arquivo 
institucional não é clara. Abílio Barreto, ao tomar conhecimento 
da descoberta que Luiz Camillo fizera de arquivo particular 
riquíssimo — o arquivo de Félix Pacheco —, confessa que a 
notícia não o surpreende, “conhecedor que sou da penetração 
de seu faro inexcedível em matéria de velharias históricas”.7 

Em 1936, ao ser nomeado diretor do Arquivo Público Mineiro,8 
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sucedendo a Abílio Barreto, parte de Belo Horizonte a voz ao 
mesmo tempo animada e consternada de Arduíno Bolivar: 

 
 

Saudades! Tenho ante os olhos e respondo o seu afetuoso 
telegrama a propósito da minha nomeação  para  o  Arquivo, 
onde aguardo, ansioso, a sua visita freqüente e a indispensável 
colaboração. Com essa nomeação, instituiu-se mais um traço de 
afinidades entre nós — obreiros da mesma seara… 
Estou animado dos melhores desejos de bem servir a Minas, mas, 
francamente, a minha primeira impressão é de todo desagradável. 
Isto aqui, pelo pouco que tenho observado (há uma semana 
apenas que me empossei), é um caos, onde mui dificilmente se 
poderá fazer luz… O prédio é absolutamente insuficiente para 
guardar os alfarrábios e in-fólios e os remanescentes do antigo 
Museu de Vila Rica. Imagine você que há cerca de 4 anos não 
se publica a Revista, faute d’argent (à míngua de verba). É o 
cúmulo! Sem prédio dotado de condições higiênicas, nada posso 
fazer senão zelar e conservar o espólio que me foi confiado. 
Não há aqui um técnico para decifrar palimpsestos nem copistas 
habilitados. Uma miséria! Conto com a sua contribuição como 
colega.9 

 
 

Luiz Camillo responde ao amigo em longa carta, resumindo-lhe 
informações que já assimilara em seus estudos e pesquisas. A 
ênfase é na necessidade de encontrar, preservar, sistematizar e 
publicar a documentação encontrada, porque, como dirá a José 
Maria Alkmin, “copiar ou extratar documentos sem sistematização 
seria recair em erro sempre por mim criticado”.10 Nessa fase, os 
trabalhos paleográficos sobrepõem-se-lhe a todo o resto. Para 
falar do passado é preciso entender a linguagem do passado. 
Impõe-se, portanto, uma organização material e seqüencial da 
documentação preciosa encontrada nos arquivos das câmaras dos 
municípios: vereações, acórdãos, códices inéditos e os códices 
de registro geral da correspondência. Escreve ele: 

 
 

Estou satisfeitíssimo com a notícia que V. me enviou sobre o 
próximo aparecimento da revista do Arquivo sob a sua direção 
e principalmente pelo material que ela vai abrigar, isto é, os 
riquíssimos documentos do arquivo, decifrados por V.. Meus 
parabéns! Como tive oportunidade de lhe falar, a decifração de 
documentos do século 18 vai constituir verdadeiramente matéria 
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paleográfica. É uma simples questão de cuidado e de um pouco 
de perseverança e de inteligência. Em todo o caso, V. pode 
mandar adquirir para o arquivo dois pequenos trabalhos sobre 
paleografia: Millares — paleografia española na Coleção Labor 
por M au r i ce  Prou — Paléographie (Grec-latin?) edição A. 
Piccard, de Paris. Tenho a impressão de que o preferível para 
a publicação na Revista — preferível a qualquer colaboração — 
são os documentos. 
V. já lançará, com certeza com aplausos gerais, as vereações da 
Câmara de Vila Rica e em seguida divulgue os acórdãos que, 
aliás, deviam sair no mesmo fascículo. Não se impressione com 
colaboradores. Converse com o Garcia11 e ele é da mesma 
opinião. Enquanto V. possuir aí as centenas de códices inéditos 
e não obtiver auxiliares capazes de fazer índices, extratos ou 
sumários, não tem melhor caminho do que o já escolhido por 
V.: documentação e documentação da melhor existente no 
Brasil relativa ao século xVIII. Veja se ainda consegue decifrar 
os acórdãos para incluí-los juntamente com as vereações no 
seu primeiro fascículo. (...) Parece-me preferível adiar um 
pouco a publicação das Ordens Régias, pois V. já iniciou os 
documentos relativos à Câmara de Vila Rica. Além das Vereações 
e dos Acórdãos e de igual importância são os códices de registro 
geral da correspondência. Será realmente muito interessante se 
lhe for possível reproduzir em fac-símile as assinaturas dos 
vereadores de cada ano. (...) Importam os documentos antes de 
tudo o mais. Estou esperando a terminação dos trabalhos do 
Conselho de Educação para iniciar algumas pesquisas sobre 
história mineira que certamente serão interessantes para V.. 
Tenho alguns documentos copiados, de originais existentes no 
Rio e em Portugal que muito esclarecem alguns pontos da nossa 
história. Acredito que possa fazer um trabalho de colaboração para 
a revista e trabalho de documentação muito boa.12 

 
Luiz Camillo passa, então, a discorrer sobre os problemas e as 

necessidades do Arquivo Público Mineiro: os livros que sua biblio- 
teca deveria possuir — os relatos dos viajantes —, mas também 
as obras dos estudiosos de nossos índios, os etnógrafos, dentre 
os quais cita Koch-Grünberg, que serviria a Mário de Andrade 
em suas pesquisas para a composição de Macunaíma: 

 
 

Faltam praticamente todos os estudos modernos de História do 
Brasil e de Portugal, geografia, viagens, etnografia, numis- 
mática, genealogia. E o pior é que também não foram adquiridos 
em tempo oportuno os trabalhos antigos, porém insubstituíveis. 
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A História Genealógica de A. Caetano de Souza é um exemplo. 
Nem o exemplar do Blake13 está completo e faltam ainda o 
Inocêncio14 e o Barbosa Machado.15 Em bibliografia é, como vê, 
da mais total pobreza. Lembro-lhe que até há pouco não haviam 
sido adquiridas obras recentes, editadas aqui ou em Portugal 
que são indispensáveis. A edição do Varnhagen16 anotada pelo 
Garcia, o Frei Vicente do Salvador e muitos e muitos itens. Faltam 
praticamente quase todos os viajantes de todo o século 19 (com 
exceção do belíssimo exemplar do Rugendas), Mawe, Burton, 
Gardner, Luccock, Walsh, Agassiz, Caldcleugh, Saint-Hilaire, 
Castelnau, Eschwege, Pohl, Spix e Martius, Wied-Neuwied, etc., 
etc. Faltam os etnógrafos recentes e autores dos mais seguros 
trabalhos sobre o indígena brasileiro: Krause, von den Steinen, 
Ehrenreich e Koch-Grünberg.17 

Vê V., meu caro Arduíno, como é difícil fazer qualquer indicação, 
mesmo restringindo-me ao material de informação que deve 
existir necessariamente em um arquivo histórico. 
Vou mandar (...) uma relação de livreiros antiquários, especia- 
lizados em livros sobre a América e Brasil que muito auxílio 
lhe deve  trazer.  É  conveniente,  como  trabalho  inicial,  pedir 
os catálogos das casas indicadas no livro do Yan de Almeida 
Prado (p. 235), Primeiros Povoados do Brasil, Nº 37 da coleção 
Brasiliana da Cia. Editora do Brasil. Toda a coleção tem interesse 
para o Arquivo.18 

 
Por essa mesma época, escreve a Mário de Andrade, entusias- 

mado com a ideia deste de uma biblioteca para a cidade de São 
Paulo. Ambos sabiam das necessidades historiográficas do país e 
desejavam nada menos que tudo. 

 
A ideia de construir uma biblioteca para São Paulo é das mais 
agradáveis notícias que V. me tem enviado. Com uma seção de 
manuscritos constituída, inicialmente, pelo Arquivo Colonial da 
Câmara de São Paulo e Códices,19 correspondência e documentos 
avulsos que você há de encontrar e adquirir. 
E possuirá uma sala de consulta. Há acesso livre de formalidades, 
onde o leitor encontre dicionários, enciclopédias, guias, índices 
e tudo o mais que se consulta. (...) Há sobre o assunto ótima 
bibliografia (veja sob Reference Library 20 em qualquer manual 
inglês ou americano). 
Lembro mais um  trabalho que  V. poderá  orientar e  mandar 
executar: a organização e impressão de índice das publicações 
periódicas brasileiras. Publicação mais ou menos nos moldes dos 
Index periodicus, de Chemischer Innhaltblatt 21 ou dos utilíssimos 
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Social Sciences Abstracts 22 (que nos desamparam com a sua 
paralisação em 1934), porém, retrospectiva e fichando desde o 
Patriota 23 até a Revista do Departamento. 
Possuímos milhares e milhares de pesquisas e estudos de interesse, 
perdidas em nossas publicações periódicas, raríssimas, truncadas 
e inexistentes na maioria das bibliotecas. Diante de qualquer 
trabalho, a impressão do ineditismo é imediata: ainda não se 
cuidou do assunto. Não se encontra a menor indicação. Muito 
pouca gente se dá ao trabalho de fazer uma investigação mais 
ou menos desordenada e penosa. A solução é então desprezar 
todos os estudos anteriores e a experimentação já feita para 
repetir erros e consumir esforços.24 

 
A visão camiliana das bibliotecas e arquivos funda-se na noção 

de serviço e utilidade pública. As bibliotecas e arquivos não são (ou 
não deveriam ser) prisões de livros, possuem uma função social 
específica: servir aos seus usuários e fazer circular ideias. 

 
 

Mando-lhe mais um pacotinho para a fogueira bibliotecófila. 
Em separado, segue um exemplar de Brown-Jayers — Manual of 
Library Economy, 1931. É talvez o que de melhor existe sobre o 
assunto, se considerarmos a biblioteca pública sobre o ângulo 
da eficiência e da utilidade. 
Não se destina às bibliotecas — prisão dos livros — onde eles se 
encontram guardados como criminosos e aos quais só é permitida 
a visita aos domingos e feriados, debaixo do olhar vigilante da 
polícia especial.25 

 
Em outra carta, Luiz Camillo comenta com o amigo a ri- 

queza da biblioteca de Félix Pacheco e a oportunidade que se 
apresentava para o Departamento de Cultura, sob a batuta de 
Mário, de adquiri-la. Estamos em 1936, mas o jovem intelectual 
mineiro parece já estar se preparando para trabalhar e pesquisar 
em Portugal. Interessa-se pelos arquivos portugueses — acervo 
fecundo, farto de notícias e informações inéditas sobre o Brasil 
colônia. 

 
 

Ainda no capítulo biblioteca: mando-lhe junto uma carta do Maggs 
Bros26 respondendo a uma em que lhe comunicava o falecimento 
do Felix Pacheco27 (toda essa complicação por causa de um ma- 
nuscrito raro, sobre Minas, adquirido em Lisboa por Benoliel,28 

agente dos famigerados Maggs na capital portuguesa). Por ela V. 
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verificará a alta valia dos livros guardados na rua de Copacabana. 
Não haverá meio, já que a biblioteca Lamego foi para a Univer- 
sidade, de adquirir a do Felix Pacheco para o Departamento? 
Estive lá três ou quatro vezes e, em uma delas, passei, durante 
4 horas, os meus olhos famintos em a maior brasiliana do Brasil, 
possivelmente. Não conheço as de S. Paulo. Não penso em dar 
uma ideia, mesmo sumaríssima. Jesuítas: quase tudo, inclusive 
a informação em edição original do século xVI. Franceses no 
Maranhão: 2 ou 3 Claude d’Abbeville29 e uma talvez única cole- 
ção completa do Mercure François.30 A parte bibliográfica ótima. 
Folhetos holandeses: perto de 100. Debret,31 Rugendas,32 Spix,33 

Martius34 em volumes e gravuras soltas. A coleção de gravuras e 
desenhos sobre o Brasil estupenda. Muita coisa original. Imprensa 
Régia,35 Plancheriana36 em quantidade. Baudeleriana37 como V. 
pode prever. Viajantes em quantidade e qualidade. Riquíssima a 
coleção de manuscritos: o original completo da Nova Colônia de 
Sacramento,38 uma Informação sobre as Minas de 1740 e tantos, 
pelo ouvidor Matoso, absolutamente inédita e desconhecida. Tudo 
em excelente estado de conservação. Encadernações consignadas 
por centenas de volumes. Por que não vem examinar o monstro? 
De qualquer forma, deve ser assunto para suas cogitações. 

 
 

   
 

Por falar em manuscritos, desejava lembrar a V. a oportunidade 
de fazer o Departamento de Cultura um valioso benefício às letras 
históricas do país. Na Torre do Tombo, em Évora,39 em Coimbra, 
em arquivos particulares de Portugal, encontram-se códices e 
documentos referentes ao Brasil aos pontapés. V. está bem ao 
par dos serviços prestados por Castro e Almeida,40 sumariando 
milhares de documentos do arquivo do Conselho Ultramarinho.41 

O inventário foi posteriormente publicado nos Anais da Biblio- 
teca Nacional do Rio e, embora tenha esclarecido muitos fatos, 
acertado dúvidas, é pequena parte do que lá existe. Assim, por 
exemplo, informa há pouco o Padre Serafim Leite, existem, 
referentes à mineração e Minas Gerais, 24 pacotes abrangendo 
o período de 1647 a 1808.42 Tenho outra notícia em um artigo, 
publicado na revista Anais de Bibliotecas e Arquivos, de Lisboa, 
vol. III, de 1927.43 Caso você possa jogar com alguma pequena 
verba, seria muito interessante prosseguir nos trabalhos iniciados 
por ordem da Biblioteca Nacional do Rio e, infelizmente, 
suspensos. As cópias e mais trabalhos de pesquisa custam 
relativamente pouco em Lisboa.44 
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O MAJOR PAULO JOSÉ DE SOUZA 
 

 
 

Com a condição que o mesmo Augusto Senhor jure, previamente, 
Guardar, Manter e Defender a Constituição política que fizer a 

Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil.45 

Major Paulo José de Souza 
 
 
 

Nessa efervescência de ideias, projetos, muitas cartas e muito 
trabalho, Luiz Camillo não se esquecia, porém, das histórias a 
respeito do tataravô paterno, o major Paulo José de Souza, fundador 
do Girau e primeiro Presidente da Câmara de Itabira. Imbricado à 
curiosidade pela atuação do parente, estava o desejo de conhecer 
mais profundamente a importância dos municípios mineiros à época 
colonial e primeiros tempos da Independência. Quando José Maria 
Alkmin é designado para a Secretaria do Interior,46 em 1936, Luiz 
Camillo escreve-lhe carta de congratulações, lembra-lhe a vasta 
bibliografia existente na Biblioteca da Secretaria sobre o problema 
penitenciário — encomendada por ele quando a organizara 
para Gustavo Capanema —, mas, sobretudo, o conclama a se 
interessar pelos municípios mineiros. A força do municipalismo 
estaria, para Luiz Camillo, antes de mais nada, no interesse que 
temos por tudo aquilo que nos é mais próximo. No caso, a rua, a 
cidade. Para ele, o homem, “o homem do interior, dos provérbios 
de Salomão, não diferia em nada do homem criador da complexa 
interdependência econômica industrial dos nossos dias”. Talvez 
prenunciando algo que, cinqüenta anos mais tarde, resumir-se-á 
no mote político Small is beautiful, mas certamente impressionado 
com os grandes movimentos nacionalistas europeus daquela 
época. 

 
 

Tenho estudado este assunto com muito cuidado, estou mesmo 
preparando um livro sobre a origem e o desenvolvimento das 
instituições municipais no Brasil, principalmente em Minas, no 
Período Colonial e cada vez parece-me mais claro que no muni- 
cípio está toda a força criadora de Minas. O Conselho português, 
origem e modelo do nosso, foi, na Europa, aquele onde as 
instituições romanas estiveram sujeitas às maiores provas e 
às mais exóticas influências. Atravessou todas as invasões dos 
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bárbaros e resistiu ao domínio várias vezes secular dos árabes 
e a sua permanência e constante aperfeiçoamento demonstra, 
de maneira inequívoca, o seu alto valor. No Brasil colonial, ao 
contrário do que pode parecer pela leitura dos estudiosos que 
versaram a matéria e se enganaram algumas vezes, tiveram as 
câmaras grande força, e independência compatível à época. 
Não é possível abandonar instituições [que] penetram tão 
profundamente no nosso passado.47 

 
As antigas anotações sobre o major Paulo e sua atuação na 

política de Itabira, encontradas no arquivo de Luiz Camillo, são 
precisas, cuidadosas, revelando sua vocação ao mesmo tempo 
científica e literária.48 Em seus estudos, desde a juventude, ainda 
em Belo Horizonte, ocupara as poucas horas vagas no Arquivo 
Público Mineiro, pesquisando o assunto em depoimentos de 
Saint-Hilaire, de Eschwege e até em um manuscrito inédito do 
engenheiro alemão Frederico Wagner,49 que em 1825 estivera em 
Itabira e conhecera o major. 

O personagem é interessante: o português Paulo José de 
Souza50 deve ter imigrado para o Brasil em fins do século xVIII. 
O perfil do emboaba, presente no ensaio historiográfico, ori- 
ginou-se da admiração de Luiz Camillo pela atividade de seu 
tataravô na fazenda  do  Girau,  por  sua  liderança  no  período 
da consolidação da Independência e na Presidência da Câmara 
de Itabira. Assim, Luiz Camillo vai encontrar, entrelaçada à 
história da cidade, a história de sua família. 

Em 1937, quatro anos, portanto, após a publicação de Alguns 
documentos sobre a Vila de Itabira, ele mantém troca de cartas 
com um parente distante, Pedro Mota,51 também descendente 
do major. Morador de Santa Bárbara, Pedro Mota lhe prometera 
enviar uma carta autógrafa do parente comum. Escreve-lhe 
Pedro Mota, em 20 de setembro de 1937: “Segue agora outra 
carta do major dirigida ao meu avô, trata de negócios da Lavra 
de Sant’Ana, indo assim confirmar a citação que fizemos no 
Folheto.” A carta confirmaria que o major Paulo José de Souza 
e Pedro Augusto Teixeira da Mota tiveram negócios de lavra, 
nas minas de Sant’Ana, em sociedade. Além disso, no ano de 
1814, a provisão régia manda “conceder em sesmaria a João de 
Mota Ribeiro e seus sócios duas léguas de terra para consumo da 
fábrica de ferro que vão estabelecer em Itabira de Mato Dentro”.52 
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Paulo José de Souza53 adquirirá de João da Mota Ribeiro, mais 
tarde, uma sesmaria de quatro léguas de terras recebidas por 
concessão especial de D. João VI. 

No momento dessa troca de cartas, Luiz Camillo acabara 
de se mudar do modesto apartamento em Ipanema,  àquela 
altura um verdadeiro areal, para Copacabana.54 Os livros em 
desordem, caixotes por abrir. Permanece trabalhando na Casa 
de Rui Barbosa. Ao ser nomeado para o Conselho Nacional de 
Educação,55 de  cujas  sessões  participa  assiduamente,  recebe 
de Mário de Andrade congratulações com reservas: “Já sabia 
de você, membro do Conselho Nacional de Educação, que 
apesar de muito catolicamente pesado, me pareceu otimamente 
escolhido.”56 

Não esquece, porém, a sua idée fixe.57 Escreve a Pedro Mota, 
frustrado com a inoperância do correio, pois a carta contendo a 
carta — a outra — não chegara. Mesmo assim, mineiramente, agra- 
dece a intenção; quer acreditar que, no momento de fechá-la, 
Pedro Mota tenha se esquecido dela “e a carta do nosso antepas- 
sado tenha ficado em cima da mesa...”. Não perde as esperanças, 
porém: 

 
 

Peço-lhe, assim, esperar mais alguns dias e, logo que possível, 
mandar-me informações sobre o destino da carta do major Paulo 
que pretendo mandar colocar em um pequeno quadro que ficará 
entre as duas belas gravuras de Martius sobre o Hospício de N. 
Sra. Mãe dos Homens e Rancho na Serra do Caraça.58 

 
A última gravura foi, posteriormente, presenteada por Luiz 

Camillo a Pedro Nava, amigo antigo e freqüentador de sua casa 
em Copacabana. Luiz Camillo continua a conversa epistolar com 
o parente de Santa Bárbara, demonstrando que o seu interesse 
é, na verdade, muito mais amplo: 

 
 

Pelas indicações da sua carta, verifico ser o seu arquivo muito mais 
valioso do que podia prever e só lhe posso pedir o maior cuidado 
na sua guarda. Particularmente, a correspondência pessoal da 
primeira metade do século passado tem especial significação, 
pois perderam-se quase todos os arquivos das famílias mineiras 
desse período, sendo portanto muito difícil reconstituir a vida 
social em todos os seus aspectos (e este é um dos maiores 
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setores da história brasileira, até agora muito restrita à cronologia) 
dos nossos antepassados. Fiquei contentíssimo em saber da 
existência de uma verdadeira coleção de cartas do major Paulo 
José de Souza, parente por quem sempre tive marcada admiração. 
Na minha estadia aí pretendo copiar todo este material e muito 
mais documentos de idêntico valor. 
Em uma palavra, meu caro Pedro Mota, V. não pode avaliar 
quanto lamento, pelas obrigações da minha vida que me têm 
mantido sempre afastado de Sta. Bárbara e de Itabira, não poder 
me dedicar tanto quanto desejava à vida da nossa zona. 
Escrevo aos parentes e amigos lembrando medidas tendentes a evitar 
a dispersão do nosso patrimônio histórico e artístico; contrario-me 
profundamente quando tenho conhecimento do desaparecimento 
de arquivo, da venda dos móveis velhos de uma fazenda e vivo 
sempre louvando a sua atitude de zelador apaixonado e cons- 
ciente do acervo arquivístico da sua família.59 

 
Uma semana depois desta carta, Luiz Camillo escreve de novo a 

Pedro Mota, em 23 de março de 1937: “Respondo à sua carta de 20 
do corrente que acabo de receber e ainda emocionado pela leitura 
da carta60 do nosso antepassado Paulo José de Souza, escrita em 
1846. Muito lhe agradeço este generoso oferecimento e também 
a remessa do folheto sobre o Cel. João da Mota Ribeiro.” 

Decerto, o major foi personagem influente na região, pois 
é citado pelos viajantes estrangeiros que andavam por Minas 
Gerais. A fazenda do Girau pertencia a Paulo José de Souza 
quando Auguste de Saint-Hilaire lá esteve. Depois da exploração 
do ouro, iniciada por Albernaz, a revolução do ferro. Como 
resultado da chegada da Corte ao Brasil, os mineiros obtinham 
finalmente permissão para explorar as minas de ferro, construir 
fornos e fabricar os mais diversos utensílios. Perto do pico do 
Cauê, nas fazendas do Girau e do Onça, trabalhava-se o minério 
de ferro, abundante nas redondezas. Ali se fundiam espingardas, 
chapas de fogão, panelas, chaves e fechaduras, colheres, pregos, 
ferraduras. 

As forjas do Girau são descritas por Saint-Hilaire: “O estabe- 
lecimento do Girau é ainda um dos que atestam a indústria dos 
mineiros. O Capitão Paulo, seu proprietário, jamais vira nada de 
semelhante, e não teve outro guia para suas construções senão 
um pequeno número de desenhos deixados aos habitantes da 
região pelo viajante Mawe.”61 
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Em Eschwege, que chegou a Minas Gerais em 1811, encontramos 
também referência a uma fábrica de ferro em Itabira, sem dúvida a 
estabelecida por Paulo José de Souza em sua fazenda do Girau. 

 
 

Em Itabira do Mato Dentro foi o único lugar onde havia uma 
espécie de forno de peito fechado, cujo ar [era] fornecido por 
grande fole de couro, acionado por roda d’água, que punha em 
movimento, também um engenho de serra. O proprietário possuía 
várias forjas de ferreiro para fundição de ferro, e uma pequena 
máquina de perfurar, para fabricação de canos de espingarda. 
Dei a esse homem todas as instruções necessárias para o assen- 
tamento de um malho hidráulico, de que ninguém fazia ideia. 
Enviei-lhe mesmo, por algum tempo, um ferreiro alemão, de modo 
que o nosso homem fez grandes progressos na  fabricação  de 
ferro. Foi o primeiro que no mês de abril de 1812 estirou ferro 
por meio de malho hidráulico. Este era de madeira, circulada 
de aros de ferro.62 

 
Também encontramos referências ao major Paulo José de 

Souza em carta do engenheiro Frederico Wagner, que, em 1825, 
esteve em Itabira examinando as diversas minerações de ouro. 
Mostrando alguma dificuldade com a língua portuguesa, mas 
nenhuma com a arte do desenho, ele relata a sua impressão do 
major: 

 
 

Hum sócio das ditas Minas o Cap. Paulo José de Souza, homem 
muito interessante para a Cultura e bem Comum do paiz [fl. 3]. 
La se achão na dita Serra de Itabira várias sociedades as quais 
tem tratado a mineracão; a dita mineracão de Itabira teve o seu 
princípio 45 anos atraz, e neste se lavavão muito ouro do Corgo 
que passa pelo arraial de Itabira seguirao os Esmeris do Congo 
athé em cima da Montanha, e acharão ouro com conta; juntamente 
experimentarão o cascalho de Ferro e acharão ouro que fizesse 
Conta, e depois então lembrarão se de formar Meias em busca 
de ouro; a 1ª Mina que se fez foi o Cap. João Francisco63 a 46 
anos se continuou e com esta se produzia riqueza, animarão-se 
outras sociedades a 1ª se acha ao pé do Pico da Serra [fl. 3], e, 
finalmente, na fl. 4: 
A mina mais regulada hé do Cap. Paulo José de Souza se tem 
trabalhado a 9 anos para cá, a 6 anos ainda se continuavão com 
Dispeza sem haver lucro.64 

 
 
 
 

106 



Por esses depoimentos, constata-se ter sido o major Paulo José 
um homem operoso, inteligente e… obstinado, capaz de levar 
adiante seus projetos mesmo quando estes não lhe trouxessem 
recompensa financeira. 

Nas manifestações de apoio à Independência do Brasil,65 feitas 
na Câmara da Vila Nova da Rainha de Caeté, a aclamação foi assi- 
nada por caetenses e itabiranos, o que demonstrava a crescente 
importância do arraial. A grande maioria das câmaras municipais, 
aliás, manifestou-se favorável ao projeto que iria se converter na 
Constituição de 1824.66 

Paulo José de Souza era capitão de ordenança e assinou a 
ata de 12 de outubro de 1822 da Câmara de Caeté, em que se 
aclamava Dom Pedro I Imperador do Brasil. A nota distintiva do 
documento, indício não só do medo que os itabiranos sentiam de 
que se instaurasse no Brasil um governo absolutista, como também 
das leituras que provavelmente faziam dos enciclopedistas, é a 
ressalva de que só apoiariam Dom Pedro I “com a condição que 
o mesmo Augusto Senhor jure, previamente, Guardar, Manter e 
Defender a Constituição política que fizer a Assembléia Geral Cons- 
tituinte e Legislativa do Brasil”.67 Também assinou a proclamação 
outro ascendente de Luiz Camillo, o major Manoel Gonçalves de 
Oliveira, neto de um certo Manoel Gonçalves, oriundo da Ilha 
Terceira, posto a ferros pelo Santo Ofício e enviado para a ilha 
das Cobras no século xVIII.68 

Criada a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Itabira do Mato 
Dentro, em 7 de outubro de 1833, por ato do Governo, instalado 
em São João d’El Rey durante o movimento de 1833, Paulo José 
de Souza  foi  eleito o primeiro  governador  constitucional  do 
município. Numa reunião memorável, pronunciou discurso69 em 
que delineia seu projeto de governo. Para manter a liderança, 
apresenta um programa com melhoramentos para o município, 
contentando os correligionários e calando os adversários. Essa 
liderança, reconhecida pelos itabiranos, parecia ser inerente à sua 
personalidade. árbitro de problemas difíceis de resolver, sabia 
contornar situações de impasse, usando uma sabedoria feita de 
razão e muita paciência. Ficou famoso na vila o seu conselho a um 
grupo de itabiranos que queriam retirar à força um cidadão que, 
depois de haver bebido além da conta, empacara, com cavalo e 
tudo, numa encruzilhada, impedindo a passagem e atrapalhando 
e irritando a toda a gente. Chamado a intervir e convencido, 
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depois de algum tempo, da inutilidade dos seus argumentos, o 
major pronunciou a frase pela qual ficou conhecido na região: 
“para desrazão, razão e meia”.70 Depois, deu meia-volta com a 
sua montaria e foi-se, deixando o homem sozinho e sem mais 
platéia para a sua teimosia. 

No referido discurso, conclama os itabiranos à união, pede-lhes 
boa fé nas deliberações que terá que tomar. O major fala do 
particular cuidado que se deve ter com a educação primária, 
porque “sem ela não pode existir nem a moral, nem a religião 
e menos a Constituição”; antes das preocupações estéticas 
— “elegância dos edifícios e ornamento das ruas” — seria preciso 
melhorar as estradas e pontes e cuidar dos negócios agrários. 
Além de apresentar um discurso típico de governador municipal 
(hoje, prefeito) que precisa manter seu prestígio político, ou de 
qualquer governante que deseja a união  dos  seus  governados 
para poder realizar obras essenciais para a comunidade, o major 
opõe a noção de anarquia à de liberdade e enfatiza a necessidade 
de lutar contra “as rotinas obstinadas de uma administração 
estacionária, atacando e defendendo a propósito e com justiça 
a exatidão”. O  conceito  de  exatidão  parece  implicar  não  só 
o cálculo atento, a apreciação rigorosa dos orçamentos do 
município, enfim, a correção no trato do dinheiro público, mas, 
também, de forma mais sutil, a observação à risca de um contrato,71 

ou seja, de um compromisso do prefeito recém-eleito com os 
seus correligionários. Estes, os itabiranos, todos os cidadãos da 
pequena e rica vila, excetuando-se os excluídos: os escravos. 
Termina o seu discurso, proclamando a fé na democracia, nos 
“sentimentos americanos, na fidelidade à pátria, no amor às 
nossas instituições”. Curiosamente, nesse itabirano de fortes 
convicções políticas, já há nítida consciência do valor do 
panamericanismo: 

 
 

Aberrando, pois, do caminho da popularidade incauta, nós 
fazemos baixar o estandarte da tirania, que nos ameaça, nós 
seremos livres, faremos honra ao solo americano, e então 
veremos arvorado o auriverde pavilhão brasileiro, já reconhecido 
no capitólio de Washington.72 

 
No movimento revolucionário de 1842, a atuação do major 

Paulo José de Souza73   aparece também caracterizada à página 
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208 do segundo volume do livro do Cônego José Antonio 
Marinho. A frase com que Paulo José de Souza firmava o protesto 
e a proclamação dirigida aos itabiranos correspondia ao gosto 
da oratória da época: “Itabiranos! É com indizível mágoa que 
a vossa Câmara Municipal vê que a anarquia alça seu vollo na 
cidade de Barbacena.”74 Naquele momento, Paulo José de Souza 
tomou posição a favor de Caxias e do governo central. Contra, 
portanto, o movimento revolucionário de 1942, endossado pelos 
luzias, alguns deles antecessores de Rosa Drummond, mãe de 
Luiz Camillo. 
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ANTECEDENTES 
 

Nos anos que se seguiram à sua mudança para o Rio, Luiz 
Camillo persiste como pesquisador. Mergulha na obra de histo- 
riadores fundamentais: Varnhagen, Capistrano de Abreu, Oliveira 
Lima, João Ribeiro, Joaquim Nabuco, Taunay; examina os relatos 
dos viajantes estrangeiros; analisa toda a documentação a que 
pode ter acesso, especialmente aquela referente à história econô- 
mica e social do Brasil no século xVIII; tece uma rede informal de 
relações epistolares entre intelectuais com preocupações comuns: 
a política e a pesquisa histórica. Além disso, freqüenta bares, 
livrarias e sebos, onde amizades se iniciam e se sedimentam. 

Surgem pedidos de artigos, de notas, de introduções. Em 1936, 
Edmundo Menezes Dantas, professor da Escola de Engenharia 
de Ouro Preto, tem notícia de que Luiz Camillo descobrira, na 
Biblioteca Nacional, carta e relatório de José Bonifácio sobre o 
Rio Doce e alguns inéditos de Eschwege. “Não poderia o amigo 
escrever um ou dois artigos sobre esses achados? Seria ótimo se 
a Revista da Escola de Minas pudesse publicá-los: Mande-me o 
trabalho — vamos, já.”1 No mesmo sentido, escrevem-lhe Arduíno 
Bolivar, Mário de Andrade, Abílio Barreto, Levy Braga,2 Rodrigo 
Mello Franco de Andrade, Hernani Cidade, Manuel Múrias, Fritz 
Teixeira de Salles, Claudio Brandão,3 Alberto Mazoni de Andrade,4 

Rubem Borba de Moraes, Afranio Peixoto, João Dault de Oliveira, 
Luiz Viana Filho, Lewis Hanke, diretor da Biblioteca do Congresso,5 

e a Editora do Fondo de Cultura Económica. Solicitam-lhe um 
ensaio sobre o resultado de suas últimas pesquisas sobre a Idade 
do Ouro, um artigo ou mesmo algumas notas para publicação. 



Numa recusa que se repetirá ao longo da sua vida, Luiz 
Camillo não consegue lhes entregar o que quer que seja. Estranha 
recorrência, explicável, talvez, por escrúpulo perfeccionista ou 
exagerada modéstia, conjugados ao excesso de trabalho. Ficarão 
em seu arquivo numerosíssimas notas, esboços de livros, projetos 
de estudo. “Suas humildes investigações históricas eram reali- 
zadas em horas roubadas a uma vida mais ou menos agitada e 
sobrecarregada de trabalhos e de preocupações.”6 Nota-se nele 
permanente irritação com as infindáveis limitações do processo 
burocrático brasileiro, “que é herdeiro e muitas vezes mais 
complicado que o português”.7 Sente uma ojeriza quase visceral 
à burocracia, embora dela necessite para sobreviver. Escreve a 
Mário de Andrade: “Aqui, continuamos no terreno da literatura 
para relatórios, das frases vazias e mantendo o horror pela reali- 
dade que nos rodeia.”8 

No verão de 1937,9 Luiz Camillo revê os amigos em Belo 
Horizonte: Emílio Moura, João Alphonsus de Guimarães, Arduíno 
Bolivar, Mário Casasanta, Eduardo Frieiro, Franklin Teixeira de 
Salles.10 Encontra-se também com José Maria Alkmin, a quem 
procura interessar pela documentação referente aos municípios 
mineiros do século xVIII. O Secretário do Interior não fica 
insensível aos apelos de Luiz Camillo. Em abril do mesmo ano, 
Alkmin escreve-lhe, dizendo-se alegre por saber que Luiz Camillo 
não perdera “o contato com a política, tendo estado à procura 
de dados e informações que o orientem no sentido de Minas”. 
E pondera: 

 
 

Recebi agora as Atas da Câmara de Vila Rica, correspondentes 
ao período de 1711 a 1715. (...) Não imaginava que essas atas 
contivessem matéria de tão alto interesse para a história da cul- 
tura mineira, e que os fatos relativos ao nosso desenvolvimento 
político aí se refletissem com tanta força e intensidade. A esfera 
municipal tem uma amplitude bem maior que a que nós usual- 
mente lhe conferimos. Vejo como é perfeitamente explicável o 
interesse que sujeitos inteligentes como você, um Rodolfo Garcia, 
um Manoel Bandeira e um Mário de Andrade dedicam ao estudo 
de documentos dessa natureza.11 
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Por essa época, Luiz Camillo organiza um livro para o ensino 
da língua inglesa —English reader for brazilians.12 Redige uma 
nota introdutória para cada autor selecionado. Intenciona o 
acesso dos alunos aos textos que os 20 viajantes anglófonos 
escreveram sobre o Brasil. Os autores escolhidos olham o 
Brasil conforme seu enfoque particular.13 O índice é por ordem 
alfabética; curiosamente, a apresentação dos autores, não. 
Introduz, em primeiro lugar, Robert Southey. Os dois excertos de 
Southey são: “Discovery of the Minas of Cuyabá”; “Battle of the 
Monte das Tabocas”. Luiz Camillo informa as fontes manuscritas14 

utilizadas por Southey para compor a sua History of Brazil. Em 
relação a Minas: Colleçam summaria, de José João Teixeira e 
Memórias, provavelmente a Memória histórica da Capitânia de 
Minas Gerais, de José Joaquim da Rocha. E ainda informa duas 
fontes das quais não encontra as cópias dos manuscritos — Pedro 
Dias Paes Leme e Manoel álvaro Carneiro. 

Vinte anos mais tarde, escrevendo a Max Fischer, sugere 
outros autores para publicação: 

 
 

Como todo o país que resultou do movimento de expansão 
atlântica dos povos europeus, as gerações brasileiras procuram 
sempre descobrir o Brasil. (...) Jean de Léry — e André Thevet, 
para o século xVI. No século xVII temos, antes de outros, os dois 
beneméritos capuchinhos da França Antártica: Yves D’Evreux e 
Claude D’Abbeville. 
Para o século xIx, seria bastante reeditar Saint-Hillaire (...) 
porém muitos outros existem também de considerável valor 
como Dénis e Gaffarel e os vários indianistas dos estudos das 
línguas indígenas.15 
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PREPARANDO-SE PARA A VIAGEM: 
OS BASTIDORES DA PESQUISA 

 
Desejava ver utilmente alguma coisa da documentação referente 

ao Brasil existente nos arquivos portugueses, pois não irei a 
Lisboa para fazer figuração fictícia em um Congresso.16 

Luiz Camillo 
 
 
 

Em 1937, professor da Universidade do Distrito Federal,17 

nomeado pelo Reitor Afonso Penna Júnior, abre-se para Luiz 
Camillo a possibilidade de uma viagem à Europa. Em 2 de junho, 
Gustavo Capanema escreve18 a Getúlio Vargas recomendando 
os nomes de Rodolfo Garcia, Luiz Camillo e Gilberto Freire para 
constituir a delegação brasileira no Congresso da História da 
Expansão Portuguesa no Mundo, a instalar-se em Lisboa em 26 
de julho de 1937. O tema: “Influência portuguesa na formação 
do mundo contemporâneo”. Poucos dias depois,19 Luiz Camillo é 
nomeado representante do Brasil. Ir significa poder se enfronhar 
nos arquivos portugueses, pesquisar no Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo e no Arquivo Histórico Colonial.20 Mas, confidencia 
a Mário de Andrade, em estilo desanimado e espantosamente 
envelhecido para um homem de 33 anos: 

 
 

Já conversamos, com bastante sinceridade, a respeito das van- 
tagens de uma viagem à Europa e ambos reconhecemos que já 
se passou o tempo em que esta viagem teria possibilidades raras 
para nós. Agora podemos ver e fazer tais e tais coisas, porém, 
previamente fixadas e determinadas. Não temos mais a oportu- 
nidade de formar o espírito em ambiente diverso e em contacto 
com individualidades diversas.21 

 
Em 28 de junho de 1937, Luiz Camillo recebe de Alkmin a 

incumbência de pesquisar os arquivos portugueses. 
 
 

Fui informado de que há no Arquivo do Antigo Conselho 
Ultramarinho, hoje Arquivo Histórico Colonial, em Lisboa, vários 
documentos relativos à Capitania de Minas Gerais, no período 
correspondente aos anos de 1647 a 1807. 
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Como esses documentos possam encerrar matéria de alto 
interesse, cuja divulgação resulte em melhor conhecimento das 
condições da história mineira, seria conveniente fazê-los copiar, 
bem como aos mapas que os ilustram ou acompanham. 

 
A correspondência cria, às vezes, um elo fundado em amizade 

intelectual profunda. Os missivistas não só permutam como 
também experimentam ideias, numa espécie de laboratório: dis- 
cutem estratégias de divulgação da cultura brasileira; a alguns 
correspondentes privilegiados expõem suas angústias e desespe- 
ranças. As cartas trocadas entre Luiz Camillo e Mário de Andrade 
mostram esse tipo de relação. Na mesma carta em que comunica 
ao amigo a sua designação para a viagem à Europa, Luiz Camillo 
expõe detalhadamente plano de organização de documentação. 
E, também, suas dificuldades. Pede-lhe, indiretamente, ajuda. 

 
Em relação à questão da documentação histórica no Brasil, desde 
muito tenho considerado o assunto e acredito que a solução 
definitiva será dada pelas duas seguintes medidas: 
I - Organização de um Serviço Nacional de Arquivos,22 sem muita 
burocracia e com alguma eficiência, tendo por finalidades loca- 
lizar e inventariar os arquivos brasileiros particulares, religiosos 
e públicos, trabalhando de maneira sistemática e divulgando 
sempre que possível os resultados das investigações. 
Será necessário  fazer, preliminarmente, um estudo  seguro de 
diplomática23 aplicada a fim de se classificar, dentro de critério 
rigoroso, os nossos documentos; verificar a sua autenticidade, 
estabelecer regras uniformes de arquivística;24 organizar  em 
série cronológica, os espécimens de escritas mais usados nos 
documentos brasileiros (qualquer coisa como os fac-símiles25 

da Biblioteca École des Chartes 26), a fim de facilitar a sua leitura 
e decifração pelos estudiosos; inventariar os documentos já 
publicados nas principais revistas de documentação etc., em uma 
palavra, orientar os nossos cursos de história brasileira para o 
campo da crítica histórica, baseada na diplomática. 
II - Organizar as pesquisas de documentos de interesse para nós, 
existentes no estrangeiro e principalmente: Portugal; Espanha e 
Roma;27 Holanda; França; e Inglaterra.28 

A pesquisa de documentos portugueses constitui tarefa para 
muitos anos de trabalho intenso, pois, não só em Ajuda, Torre 
do Tombo e no Arquivo Histórico Colonial, Coimbra, existem 
papéis que nos interessam; também em arquivos particulares os 
encontramos em grande quantidade. 
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Assim, por exemplo, os documentos referentes aos réus eclesiás- 
ticos da Inconfidência Mineira estão em poder de uma senhora, 
que conta em seus ascendentes Martinho de Mello e Castro,29 

André de Mello e Castro e outros personagens de muito relevo 
na história colonial brasileira. 
Por dois processos poderá ser tentado o inventário, decifração 
e cópia dos documentos referentes ao Brasil, existentes em 
Portugal: um será confiar esta missão a pessoa idônea, com algum 
conhecimento de história brasileira e capaz de organizar um plano 
metódico de investigação e executá-lo mediante a concessão dos 
recursos necessários para o seu trabalho. Naturalmente, como se 
trata de serviço organizado, dever-se-á recorrer aos modernos 
processos de reprodução de mss: fotografia por Leica30 ou mesmo 
em filme cinematográfico. O segundo será mais simples, pois, 
consistirá em exame tão seguro quanto possível, porém, rápido 
de toda a documentação, cópia ou fotografia do mais importante 
e, posteriormente, organização da cópia em sumário por pessoal 
residente em Portugal, mediante indicação enviada de cá. 
Não tenho a menor dúvida que a solução integral será a primeira 
indicada, porém, por ela nada posso fazer não possuindo relações 
que me permitam conseguir o estabelecimento de semelhante 
medida. (Basta lembrar que até hoje, apesar de reiterados pedidos 
e vários planos de estudo entregues a mais de um administrador, 
não consegui o estabelecimento de um serviço de arquivos, 
embora todos reconheçam e assistam ao desaparecimento de 
nossos arquivos.) 
Por outro lado, possuindo família e sendo praticamente sem 
recursos, não posso oferecer-me para organizar o serviço sem 
remuneração e naturalmente não estou mais em idade e nunca 
possuí o temperamento para pedir emprego ou subvenções. 
Dentro das minhas humildes possibilidades, vou fazendo, nas 
folgas dos meus trabalhos habituais, os trabalhos preliminares 
para esta organização, isto é, os estudos de diplomática geral que 
devem servir de base às aplicações posteriores. 
O Congresso que agora se realiza em Lisboa é trabalho princi- 
palmente do Padre Serafim Leite e do [Manuel] Múrias, diretor do 
Arquivo Histórico Colonial, e tenho a impressão que o item VII 
do regulamento será o de maior desenvolvimento e ocasião única 
para se firmar um plano de cooperação entre os portugueses e 
nós ou, pelo menos, estabelecer as bases para este plano. 
O Arquivo Histórico Colonial, que tem em depósito todos os 
documentos do antigo Conselho Ultramarinho, é dividido em 
duas partes: 
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Códices 
Papéis avulsos 
Da primeira parte, no que se refere principalmente ao norte do 
Brasil, ocupou-se J. Francisco Lisboa31 na sua longa e proveitosa 
missão em Portugal. Da qualidade e quantidade de documentos por 
ele examinados, você pode ter uma ideia pelo índice publicado 
na Revista do Instituto Histórico, 67. II. Não posso, entretanto, 
avaliar até quando ele chegou, pois, pelas indicações publicadas 
nos Anais das Bibliotecas e Arquivos, vol. VIII, 1927, possui o 
arquivo mais de 2.000 códices. De qualquer forma, porém, esta 
parte é a menos importante, pois já foi vista por investigadores 
do mérito de J. F. Lisboa e Gonçalves Dias.32 

Os papéis avulsos são todos os documentos enviados do vasto 
império colonial português ao Conselho Ultramarinho. São 
constituídos por requerimentos, papéis de serviços, memórias e 
documentos de toda a natureza. Da parte referente ao Brasil, foi 
iniciado o inventário por Castro e Almeida e o resultado das suas 
investigações, publicado em 8 volumes dos Anais da Biblioteca 
Nacional. Referem-se unicamente à Bahia e ao Rio de Janeiro 
e são perto de 50.000 documentos. Toda a vida de Fernão Dias 
Paes33 foi esclarecida pelos  documentos  assim  conhecidos. 
Por carta do Padre Serafim Leite,34 sei que ultimamente foram 
encontrados vários  milhares  de  documentos  que  escaparam 
ao primeiro inventário e caracteristicamente pertencentes às 
regiões acima indicadas. 
De S. Paulo e Minas, a pesquisa ainda não foi iniciada. Tudo 
deve ser inédito. Segundo informações que me mandou, há 
tempos, o Padre Serafim Leite, abrangem maior período que 
o indicado no vol. VIII dos Anais das Bibliotecas e Arquivos,35 

pois, referem-se, com maior ou menor extensão, às primeiras 
minerações e às explorações de todo o interior do país, ainda 
no século xVII. 
A minha vontade é, em vez de passar quinze dias do Congresso 
em Lisboa, lá permanecer dois ou três meses e durante este 
tempo examinar o que me for possível, fotografar tudo quanto 
me parecer à primeira vista de alguma importância e extratar o 
restante. Durante este tempo seria possível organizar o esboço 
de um plano para o trabalho sistemático de investigação para 
ser executado por uma das maneiras indicadas acima. Espero ter 
tempo para fazer pesquisas em outros arquivos — Ajuda, por 
exemplo, onde são numerosos os documentos referentes ao início 
das minerações; em Coimbra, a procura de uma parte inédita do 
Pedro Tacques, que talvez lá se encontre, etc. 
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Para tudo isto, torna-se preciso obter mais algum recurso, pois 
a quantia oferecida pelo Ministério é suficiente para a viagem 
e a permanência em Lisboa durante a duração do Congresso 
para quem, como eu, está habituado a viver com fração de 
mínimos. 
Examine, assim, o meu plano com absoluto espírito de chefe de 
serviço e responsável pelo dispêndio de dinheiros que não são 
nossos e manda-me uma palavra.36 

 
Nesta carta a Mário de Andrade encontra-se explicitado o 

objetivo primeiro de Luiz Camillo que, mesmo antes de chegar a 
Lisboa, percebe não ser possível realizar durante o escasso tempo 
de um Congresso: “É tarefa para muitos anos de trabalho intenso.” 
O inventário, a decifração e a cópia dos documentos poderão 
ser feitos de dois modos: integral — processo a que Luiz Camillo 
dava preferência; ou por meio de levantamento sumário de toda 
a documentação e, posteriormente, cópia ou microfilmagem por 
especialista, mediante indicação enviada do Brasil. 

O que de fato ele fará, como escreverá a José Maria Alkmin, 
de volta ao Brasil, numa espécie de carta-relatório, é executar, 
no exíguo tempo de sua permanência em Lisboa, a segunda 
hipótese. Após exame sumário da documentação mais importante, 
orientando seu trabalho no sentido de obter um conhecimento 
geral dos principais corpos, ele conseguirá “fazer uma coleta de 
dados necessários à organização de um plano de conjunto”.37 

Além disso, antecipando-se a um futuro processo, por ele 
denominado integral, que julga próximo, consegue também 
microfilmar e trazer para o Brasil muitas peças valiosas: códices, 
documentos e livros raros, a maior parte  desconhecida  por 
aqui. 

O historiador mineiro preconiza a microfilmagem dos 
documentos, técnica que treinara na loja Lutz Ferrando, ainda 
no Rio. Na entrevista dada a Jaime de Barros, pouco depois de 
chegar ao Rio, refere-se não só à importância, para os estudos 
históricos, da divulgação dos acervos arquivísticos sobre o 
Brasil colonial, guardados em estabelecimentos e institutos 
estrangeiros, mas também à necessidade de método rigoroso 
para  a  decifração  e  cópia  de  documentos  de  interesse  para 
o Brasil. Por isso, aceitara a designação e embarcara para 
Lisboa. 
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Até agora este trabalho tem sido sempre executado por copistas 
que raramente possuem os conhecimentos de paleografia e das 
demais ciências auxiliares da história, indispensáveis às investi- 
gações desta natureza. (...) A única [solução] era a fotografia e, 
depois de experimentar os diversos processos de possível apli- 
cação, decidi-me pela fotografia em aparelho Leica, empregando 
filme diapositivo de 35mm.38 

 
Antes de partir, confessa ao amigo Emílio Moura: “Esta viagem 

é realizada como tudo em minha vida: apressada, imperfei- 
tamente preparada e sem recursos.”39 À beira de uma estafa 
nervosa, embarca com Elza, sua mulher, no navio Highland 
Patriot, a 13 de julho de 1937. No dia da sua partida, em papel 
timbrado com a efígie de Clio,40 é finalmente designado por 
Afonso Penna Júnior, Reitor da Universidade do Distrito Federal, 
representante desta para o Congresso. Conta passar doente toda 
a viagem. O que não acontece… Ela transcorre tranqüila, alegre. 
Luiz Camillo vai, aos poucos, vencendo a timidez diante de outros 
viajantes, entre os quais Gilberto Freire, com quem conversa 
sobre os assuntos que a ambos interessam: os efeitos sociais da 
escravidão no Brasil, a idade do ouro e a pesquisa nos arquivos 
mineiros do século xVIII. 

Em 1938, relatará a experiência com o mar ao paleógrafo 
português João Martins da Silva Marques, que teme uma viagem 
ao Brasil — proposta por Luiz Camillo com o objetivo de aqui o 
instalar como professor na UDF. 

 
 

Quanto à viagem marítima, não tenha receio,  desagradáveis 
serão unicamente os primeiros dias. Digo a V. Excia. isto com 
grande liberdade, baseado em experiência própria: nasci em 
Minas Gerais, a mais de 600 kms do mar, filho de família que 
lá se estabeleceu no princípio do século xVIII. Embarquei para 
Lisboa, depois de preparação atropeladíssima de quinze dias, 
contando tranqüilamente passar doente toda a  viagem.  Nada 
tive e cheguei em Lisboa às 9 horas da noite para assistir às 10 
a sessão inaugural do C. E. P.41 
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A ESTADA EM PORTUGAL 
 

Meu caro Venâncio, aproveito este cartão para enviar a V. um 
saudoso abraço. (...) Não tive ainda tempo para ver a cidade, 

porém, estou encantado com os arquivos.42 

Luiz Camillo 
 
 
 

O cartão enviado ao amigo Francisco Venâncio Filho ilustra a 
disposição de Luiz Camillo durante sua viagem. Tendo chegado 
a Lisboa em julho de 1937, no mesmo dia em que o navio atraca 
na capital lusa, comparece à abertura do Congresso da História da 
Expansão Portuguesa no Mundo. O itabirano de temperamento 
discreto fica ligeiramento constrangido, durante o Congresso, 
com a formalidade dos portugueses. Por outro lado, a estes não 
escapa o olhar perspicaz desse homem aparentemente distraído, 
moreno, alto, com aparência43 de indiano; nem a beleza da sua 
jovem esposa, uma mulher que a todos encanta. Luiz Camillo 
ignora as preocupações vestimentárias, mas percebe que das 94 
teses apresentadas no Congresso — cujo tema foi “Influência 
portuguesa na formação do mundo contemporâneo” — poucas 
têm algum relevo. Passado o período do Congresso, entrega-se, 
com a energia e a pertinácia que o caracterizam, à tarefa que se 
propusera. 

Como seriam os seus dias? Num primeiro momento, imersão, 
com deslumbramento e expectativa, no oceano de documentos 
que os diversos arquivos e bibliotecas contêm. Freqüenta sobre- 
tudo o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo Histó- 
rico Colonial e a Biblioteca do Palácio da Ajuda. Neles passa os 
dias inteiros, Elza sempre a seu lado, ajudando-o na tomada de 
notas e microfilmagem de códices, livros raríssimos, incunábulos. 
Estreita relações com o Dr. Manuel Múrias, “pessoa desempoei- 
rada e expedita”,44 diretor do Arquivo Histórico Colonial, com 
quem estabelece um bom relacionamento profissional, embora, 
como era natural, observem a história de Portugal e do Brasil 
sob ângulos diferentes. Em tertúlias prolongadas, discutem suas 
perspectivas quanto à interpretação  dos  movimentos  sociais 
em Minas. Em carta a Múrias, escrita em tom de crítica sutil e 
enviada pouco depois de desembarcar no Rio de Janeiro, Luiz 
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Camillo elogia a segurança, a honestidade e o brilho com que o 
historiador e erudito português interpretara a questão da História 
da Expansão Portuguesa, mas expressa sua particular visão do 
Brasil em relação ao mundo. Esboça, ainda, a ideia de escrever 
uma história de Minas. 

 
 

Possivelmente, os meus pontos de vista, consequência do ângulo 
em que estou colocado para observar o desenvolvimento da 
civilização ocidental, por força da gente lusa, e que aí não me foi 
talvez possível explicar com a minúcia desejada (...) devem ter lhe 
parecido faltos de sistematização. Lembro-lhe, entretanto, que a 
história mineira, considerada em todos os seus aspectos, e de que 
me venho ocupando de alguns anos para cá, muitas vezes sem os 
elementos de informações indispensáveis, tem constituído, pela 
sua complexidade, o mais árduo capítulo da história brasileira. É 
necessário tirar da áspera luta pelo metal amarelo nas terras do 
centro do Brasil a sua verdadeira significação, isto é, a fixação no 
interior do continente da gente que até aquela época limitava-se 
a correr pelos sertões; que foi a lavagem das areias auríferas a 
razão do estabelecimento de vilas, afastadas mais de 100 léguas 
do mar, com o ambiente urbano, perfeitamente comparável ao 
das cidades portuguesas contemporâneas, as consequências para 
o país, para Portugal e não muito longinquamente para a Europa, 
cujas condições de mercado  monetário  são  bem  conhecidas 
por V. É preciso fazer uma história particularizada e ao mesmo 
tempo integrada na história universal.45 

 
Na frase final da carta acima, delineia-se a visão de Luiz 

Camillo em relação à importância da inserção do Brasil na Europa: 
a  contribuição  deste  para  o  mercado  monetário  internacional 
— como colônia explorada pela metrópole — foi extraordinária. 
Nas numerosas notas encontradas em seu arquivo, patenteia-se 
essa perspectiva e os fatores econômicos e político-sociais que a 
embasam. Minas Gerais era a fornecedora de ouro, transformado 
em moedas, cunhadas nas Gerais desde o século xVIII, na Casa 
dos Contos, em Vila Rica. Tal contribuição do Brasil Colônia 
teve um peso considerável no mercado monetário internacional. 
Além disso, ao comparar o ambiente urbano mineiro com o das 
cidades portuguesas, que agora pela primeira vez conhecia, Luiz 
Camillo expressa em palavras o que começara a sentir e perceber 
em seus passeios por Lisboa e arredores. 
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Um mês após sua partida do Rio de Janeiro, recebe um pre- 
sente de Ernesto Ennes, conservador do Arquivo Colonial: um 
Guia de Portugal.46 Uma espécie de Bedecker luso, tal a profusão 
de descrições geográficas e urbanas, apanhados históricos bem 
detalhados, sumários, artigos sobre arte portuguesa e sua relação 
com a arte europeia, itinerários variados. 

Passada a tontura arquivística, Luiz Camillo começa a praticar 
pesquisa mais regular, metódica. Sai a observar e a fotografar a 
cidade depois que as portas da Torre do Tombo47 — chamada 
por ele de Arquivo Fernão Lopes —, do Palácio da Ajuda e 
do Arquivo Histórico Colonial cerram-se. Ao sair da Biblioteca 
Nacional, bem ao lado do Teatro São Carlos, atravessa a Praça 
dos Libertadores, caminha pela Avenida da Liberdade; vai ao 
Rossio, entra na Tabacaria Mônaco, no Café Nicola, na Pastelaria 
Suíça; conhece os museus. Na hora do almoço, os novos amigos 
o levam ao coração de Lisboa — o Chiado, que se estende 
até a Baixa; às vezes fica por ali, buquinando nas livrarias e 
conversando com os livreiros, alguns já conhecidos por cartas 
ou de ouvir contar; toma o elevador de Santa Justa e fotografa 
dali Lisboa e seus telhados; vai ao bairro Alto, sorve um cafezinho 
— caríssimo — no café A Brasileira; sobe nas torres do Castelo 
de São Jorge, antiga cidadela mourisca, transformada em palácio 
pelo rei Afonso Henriques, anda ao largo de suas muralhas; desce 
as escadarias e ladeiras íngremes de Alfama. Passeia pelo cais, vai 
à Torre de Belém; visita longamente o Mosteiro dos Jerônimos, 
que talvez tenha lhe dado menos a sensação de templo religioso 
do que de gruta marinha, perpassada por estranha magia, com 
o túmulo de Camões a lembrar-lhe trechos de Os Lusíadas, lidos 
e decorados em Itabira. Relembra decerto o livro de Varnhagen 
sobre o Mosteiro de Belém.48 

E frequenta a noite. Com amigos portugueses e brasileiros 
distrai-se em alguns bairros boêmios de Lisboa: Alfama, Mouraria. 
Ali há brigas entre rufiões e cantadeiras por toda parte. Há, tam- 
bém, um vai-e-vem de gente pobre, num movimento que mal o 
deixa ouvir o dedilhar do banzo mourisco, na Alfama, ou o piano 
aguitarrado dos cafés e dos botequins onde se bebe o excelente 
vinho português. Vagueia por vielas, ruas estreitas, ladeiras que 
lhe lembram as pequenas cidades mineiras. Conhece restaurantes, 
igrejas, tavernas, as famosas casas de fado. Janta até mesmo no 
elegante Restaurante Tavares, decorado com espelhos e desenhos 
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em estuque. Mas Luiz Camillo não se distrai, naturalmente, de 
seu objetivo primeiro. Ao retornar à Embaixada do Brasil, onde 
fica hospedado, prepara, febrilmente, madrugada adentro, notas 
e observações para o trabalho do dia seguinte; redige cartas para 
os “donos” dos arquivos, não esquece sua obsessão: as fontes 
primárias da nossa história. 

 
 
 

A ORIGINALIDADE DA CÓPIA 
 
 

Perambulando por todos esses lugares, tudo examina com 
curiosidade e um certo espanto: os prédios de frontaria estreita, os 
andares de ressalto, as empenas de bico. Não consegue explicar 
a si próprio por que não encontra, de início, uma originalidade 
que o impressione. Lisboa não “lhe deixa as imagens de surpresa 
e a sensação de ineditismo que esperava”.49 Em suas recordações 
sobre Lisboa, Luiz Camillo escreverá que cada cidade tem a sua 
fisionomia própria, é marcada por fatores naturais — acidentes 
geográficos, praias, morros, serras, rios e montanhas — e pelos 
elementos artificiais, produtos da ação humana: as construções 
arquitetônicas, os traçados das ruas. O que ele observa logo 
“é a disparidade que decorre dos bairros ricos, arquiteturais e 
das concentrações miseráveis onde labuta gente destituída de 
recursos”.50 Mas fogem-lhe as determinações essenciais, as coor- 
denadas que expliquem a evolução da cidade, do seu passado, 
do seu presente. Aos poucos, percebe que essa dificuldade de 
apreensão advém da constatação de que, para ele, “Lisboa era 
a chave de estudos e pesquisas de caráter histórico sobre o 
desenvolvimento dos núcleos urbanos do Brasil, vindos ainda 
do período colonial ou que nele tinham as suas raízes profundas 
e vivas”.51 Ele ali projeta, atordoando-se, por um processo de 
“desumanização literária da realidade”,52 toda a bagagem trazida 
de seus estudos para explicar “as discussões dos senados, das 
Câmaras, as ruas tortuosas, as capelas cheias de ouro de Sabará, 
de Caeté, de Vila Rica e de outros centros de população, criados 
no interior do País, longe da brisa marítima, por todo o século 
xVIII”.53 
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A contraprova ocorre quando Luiz Camillo revê, anos depois, 
as velhas cidades mineiras; ali pôde redescobrir muitos métodos 
construtivos e a  repetição natural  do empirismo  da atividade 
coletiva, pouco ordenada, mas também quase sempre orientada 
pela compreensão do ambiente físico.54 

Não se trata de cópia, tampouco é obra totalmente espon- 
tânea. Tem uma origem comum, mas representa, muitas vezes, 
verdadeiro trabalho de criação. 

 
 

As vilas mineiras do século xVIII não podem ser consideradas 
cópias dos bairros ou de aspectos de Lisboa, mas encontram 
nas partes populares da antiga metrópole e que permaneceram, 
graças a Deus, até nós, isentos do traçado seco e sem alma da 
reconstrução pombalina, a origem comum que nasceu como dos 
mais fortes elementos construtivos, da formação democrática do 
povo lusitano para as aventuras extraordinárias da expansão e 
da colonização portuguesa.55 

 
Os bairros populares revelam também, para ele, uma irregu- 

laridade, visível nas habitações, e correspondem, no Brasil, 
 
 

às mais variadas técnicas de construção, o aproveitamento 
singular de materiais inexplorados e em casos particulares de 
procedência exótica, a liberdade de utilização do espaço sem o 
apelo às regras uniformes e toda uma longa série de fatos e de 
métodos, revelam o artífice que viria se incumbir dos riscos de 
Vila Rica e de Caeté e que saberia aproveitar a pedra sabão, a 
argamassa, o granito e as madeiras do Brasil.56 

 
Trata-se, para Luiz Camillo, de um deslocamento, no tempo e 

no espaço, da imagem trazida no fundo da alma do colono que, 
desse modo, tornava evidente uma coincidência de métodos e de 
determinados monumentos e realizações. Ou talvez por que os 
construtores portugueses, lembrando Sérgio Buarque de Holanda, 
tivessem uma “aversão congênita a qualquer ordenação impes- 
soal da existência”.57 Nesse sentido, para Luiz Camillo, “quando 
[o construtor português] punha mãos à obra para o risco das 
edificações, para talhar uma imagem ou para fazer móveis de 
madeira da terra, insensivelmente, a sua imaginação trabalhava 
na reconstrução do que fizera o encanto dos dias perdidos da 
mocidade”.58   E, acrescenta mais adiante, decerto pensando em 
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Aleijadinho: “Mas as ocasiões de realizar e de construir repetiam-se 
quase diariamente, livres de formalismos e regras. Esse conjunto 
de circunstâncias permitiu em determinadas fases do movimento 
expansionista português a revelação de indivíduos e escolas que 
exorbitavam dos planos regulares do movimento.”59  Para ele, 

 

 
a ausência de planos e sistemas, ao contrário do que pode parecer 
à primeira vista, foi a grande sabedoria da obra de expansão e 
de colonização portuguesa. Por que ditar regras se a ação iria 
se desenvolver em meios exóticos e quase desconhecidos (…) 
E todas as vezes que por influência menos natural foram sendo 
postas à margem as noções de respeito às liberdades individuais 
e da confiança no espírito crítico e de cooperação das coletivi- 
dades, o regime entrava em declínio.60 

 
A conclusão tirada dessas notas de viagem, encontradas entre 

seus papéis, tem um viés de historiografia e é uma espécie de 
análise crítica que relaciona o maior ordenamento e controle 
das cidades, na época em  que  o  sistema  colonial  atingira  a 
sua  maior  perfeição,  com  a  quebra  de  certos  instrumentos 
— as câmaras municipais, por exemplo —, passíveis de serem 
utilizados pelos habitantes das vilas em seu próprio interesse. 
Escreve Luiz Camillo: 

 
 

Aos poucos tinham sido eliminadas as tendências democrá- 
ticas que permitiam a colonização da terra imensa descoberta 
três séculos antes: as liberdades das câmaras foram abolidas, 
restringiam-se as atividades dos ouvidores, estabeleciam-se 
normas para o comércio e a produção. Não mais comportava o 
desenvolvimento das iniciativas, orientadas pelo espírito público 
e pela dedicação sincera às autoridades metropolitanas. 
As restrições conseguidas iriam produzir não a centralização 
política esperada, mas a sua desagregação pela formação do 
clima necessário à elaboração da independência.61 

 
No último mês da sua permanência em Portugal, durante os 

fins de semana, Luiz Camillo consegue, afinal, conhecer os 
arredores de Lisboa, ir a Sintra, subir ao castelo da Pena e passear 
pelos belos jardins do parque. Vai a Coimbra, visita a Biblioteca, 
magnífica, da Universidade, o arquivo. Finalmente, quando já se 
aproximava o fim do verão, viaja para a cidade do Porto, onde 
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passa um fim de semana prolongado. Empreende, então, uma 
rápida excursão à modesta quinta de um contraparente de sua 
tia itabirana Luiza Osório de Almeida.62 Ali aprecia o cultivo da 
uva e bebe o vinho típico daquela região do Douro. 

Em Lisboa, durante a semana, o trabalho prossegue. O levanta- 
mento detalhado realizado em três arquivos — Arquivo da Torre 
do Tombo, Arquivo Histórico Colonial e a Biblioteca do Palácio 
da Ajuda — leva Luiz Camillo a escrever, abismado com o valor 
e a importância do que observara, duas cartas a Manuel Múrias, 
diretor do Arquivo Histórico Colonial. Passado o período ator- 
doante do Congresso e transcorrido mais de um mês de trabalho 
intenso, Luiz Camillo sugere a Múrias um plano de organização 
e microfilmagem da totalidade das fontes primárias de interesse 
para o Brasil, por investigadores brasileiros, nos arquivos da 
antiga metrópole. As duas cartas estão datadas de 6 de setembro 
de 1937, possuem o mesmo teor, mas uma delas é mais específica 
quanto ao que Luiz Camillo deseja realizar em Portugal: 

 
 

a) prosseguimento do inventário dos documentos referentes ao 
Brasil, guardados no Arquivo Histórico Colonial, para a Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, segundo o processo adotado pelo 
Snr. Castro e Almeida. A preparação dos verbetes deverá caber 
pessoalmente a V. Ex.ª e, verificada a necessidade de apressar o 
trabalho, permitida igualmente a inventariação por mais pesqui- 
sadores, de reconhecida idoneidade que se limitariam, então, à 
análise de papéis provindos de outras capitanias; 
b) estudo das condições e possibilidades para o trabalho de inves- 
tigadores brasileiros (análise de documentos, cópia e fotografia), 
oficialmente acreditados junto ao Arquivo Histórico Colonial. 

 
 

Em 11 de setembro de 1937 vem a resposta oficial de Múrias, 
demonstrando uma boa vontade… cautelosa. A entrada de 
pesquisadores brasileiros nos estupendos arquivos talvez não 
fosse tão fácil. Copiar alguns documentos, sim, mas o que agora 
Luiz Camillo propunha era terminar um trabalho preconizado 
pelos maiores historiadores brasileiros. Capistrano escrevia 
com razão a Lino de Assunção, em 1885, que “A história do 
Brasil é um mundo e o que existe nos arquivos portugueses 
pelo menos um continente. Seria preciso passar muitos anos aí, 
sem ter outra coisa a fazer, para dar cabo da tarefa.”63 Além de 
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assumir a responsabilidade oficial e científica, na totalidade e 
de cada verbete, Múrias adverte Luiz Camillo: “Evidentemente 
que todo o trabalho realizado e o seu programa deverá ser do 
conhecimento e merecer a aprovação dos dois Governos.”64 

Além disso, é necessário que uma autoridade superior — o 
ministro das Colônias — saiba com minúcias tudo que ficar 
acertado: 

 
 

Os investigadores brasileiros, devidamente acreditados, com 
credenciais do Governo Brasileiro ou dos institutos de alta 
cultura do Brasil terão todas as facilidades normais em caso 
destes. Todavia farei, para cada um, uma informação a S. Ex.ª 
o ministro das Colônias, que não desconhecerá nada do que 
se combinar entre este Arquivo e a Biblioteca Nacional do Rio 
ou do Governo Brasileiro.65 

 
Se o projeto de Luiz Camillo não pôde se realizar na sua 

totalidade, àquela época, nem nos anos subseqüentes, ele con- 
seguiu deixar em Lisboa a semente que propiciou a realização 
de trabalhos importantes, enviados ao Brasil pouco depois. 
Contribuiu para isso o breve, porém fecundo, contato que ele 
estabeleceu com o paleógrafo português João Martins da Silva 
Marques. Ainda em Lisboa, anotará alguns documentos referentes 
ao princípio do século xVI, extraídos do suplemento do corpo 
cronológico. Para ele, esses documentos avulsos são de grande 
importância, porque 

 
 

remetidos de todas as partes do globo onde chegou o movimento 
de expansão portuguesa: do Brasil, da Índia, de Goa, de Angola, 
enfim, de toda a parte onde passava ou se estabelecia, o nave- 
gante ou o colonizador mandava notícias à metrópole, informava, 
solicitava. À massa considerável de papéis das autoridades, 
governadores, capitães-generais, vice-reis, ouvidores, etc., 
acrescentem-se ainda os escritos de todos os que podiam ou 
queriam ajuntar qualquer esclarecimento, aqueles que pediam 
remuneração dos serviços ou solicitavam mercês.66 

 
Ainda que o trabalho encaminhado por Luiz Camillo tenha 

chegado, pouco depois, às suas mãos, no Brasil, e tenha sido 
publicado pelos Anais da Biblioteca Nacional, isso não se passou 
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sem algumas dificuldades. Em carta do início de 1938, o paleó- 
grafo português João Martins da Silva Marques escreve-lhe sobre 
os problemas que enfrentava: 

 
 

Direi que já ontem eu mesmo comecei a copiar e a fazer copiar 
os documentos do Corpo Cronológico67 que a V. Ex.ª interessam. 
Demorarão algum tempo porque, dos dois empregados da Torre 
do Tombo que capazmente o podem fazer (há outros, mas não 
querem ou não têm tempo), apenas um agora tem tempo. Acresce 
que está ainda em vigor a arqui-idiota lei, de que V. Ex.ª certo se 
lembra, sobre a proibição de os funcionários fazerem cópias. Tudo 
isso nos fará andar mais devagar do que desejaria; no entanto 
prometo não abrir mão do assunto até o final.68 

 
Com a consciência tranqüila de ter muito trabalhado, esta- 

belecido bons contatos e contando com a possibilidade de um 
intercâmbio fecundo com os meios arquivísticos portugueses, Luiz 
Camillo deixa Lisboa e parte para a Exposição Internacional69 de 
Paris. Mal lá chega e já Ernesto Ennes, conhecedor do espírito 
infatigável e obsessivo do amigo, escreve-lhe: “Não me diz nada 
na sua carta das pesquisas que tem feito em Paris, nos arquivos 
e bibliotecas, mas, decerto não tem feito outra coisa, não é 
verdade?”70 E Ennes não errava ao intuir o interesse permanente 
do amigo pelos arquivos. 

Paris é uma festa. Luiz Camillo, além de visitar longamente a 
Exposição Internacional, faz, com Elza, o percurso clássico da 
primeira vez parisiense: Tour Eiffel, Louvre, L’Orangerie, Marais, 
L’Opéra, Saint-Germain, as larguíssimas avenidas que vão desem- 
bocar na Étoile, o Arco do Triunfo etc. etc. etc. A experiência 
teve também o seu lado desagradável, que lhe foi proporcionado, 
não surpreendentemente, pela acolhida grosseira da concièrge 
parisiense do modestíssimo e minúsculo apartamento onde se 
aloja. Ao enviar um mapa do Rio de Janeiro ao paleógrafo João 
Martins da Silva Marques, reiterando o convite que lhe fizera para 
vir ensinar na UDF, Luiz Camillo desabafa: “(...) convém evitar a 
situação extremamente desagradável, das primeiras acomodações, 
pois, muitas vezes, os primeiros contactos com uma cidade nova 
assumem aspectos penosíssimos. Assim como aconteceu comigo 
em Paris.”71 
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Em Paris, o que lhe agrada sobremodo é a visita aos livreiros 
antiquários, às livrarias, nessa cidade que as tem das melhores e 
mais sofisticadas. Esquecendo-se de tudo, passa as tardes daquele 
início de outono europeu buquinando, voluptuosamente, pelos 
quiosques dos cais ao longo do Sena. Uma tarde, encontra em um 
deles, enroladas a um canto, duas belas aquarelas de Hagedorn. 
Leva-as, felicíssimo, para o hotel. Anos mais tarde, lerá, comovido, 
a descrição de uma delas, escrita por sua filha Maria Luiza.72 

Pesquisa no Arquivo Nacional, perto da Place des Vosges; 
vai à Biblioteca Nacional e, emocionado, segura em suas mãos 
o livro de Jean de Léry, a quem denomina, com Saint-Hilaire, 
de o Montaigne dos viajantes,73 e o de André Thevet, ambos 
do século xVI. Mais tarde, escreverá a Max Fischer: “(...) para 
Thevet talvez possa conseguir algumas passagens inéditas, sobre 
a baía do Rio de Janeiro, que anotei dos seus manuscritos, na 
Biblioteca Nacional, de Paris, em 1937.”74 Nesse curto período, 
Luiz Camillo localiza na Biblioteca Nacional Vittorio Emmanuel 
(Fondo Gesuitico), por meio de cartas e indagações, o Catecismo 
Kiriri, do padre Luiz Vincencio Mamiani.75 

Algumas noites, vai à casa de um itabirano que mora em 
Paris: o primo Antonio Camilo de Oliveira. Se o primo é um 
perfeito diplomata, o que Luiz Camillo não é, os dois possuem, 
entretanto, algo que os une: Itabira. Ela os faz passar as noites 
bebendo, entretidos numa conversa sem fim sobre seus perso- 
nagens já quase míticos. 

 
 

Passara-se todo esse tempo e continuávamos meninos, descendo 
e galgando ruas de uma cidadezinha calçada de ferro; ouvindo o 
tanger do cincerro das tropas que pousavam no rancho do Juca 
Machado; tomando banho na sombria piscina natural da água 
Santa; penetrando, como em um templo délfico, no casebre 
solitário do velho feiticeiro Elias do Cascalho. (…) a tal ponto 
que ao longo da vida não mantivemos mais que um só diálogo, 
intermitente, desordenado e suave, sobre “uma certa Itabira” e 
nossa humilde inclusão em seu complexo emotivo e histórico: 
as pedras, os crepúsculos, as velhas bocas de minas de ouro, os 
doidos, o Dr. Robinson da Serra, o Lilingue, o Zuzuna, o Nhô 
Bilico, a área inamovível da infância.76 
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Mas, cansado da longa e trabalhosa viagem, ansioso para 
saber o que se passava no Brasil, retorna a Lisboa, à espera de 
um navio. Escreve, algo irritado, a Emílio Moura: “Aqui cheguei 
há dias e felizmente estou no fim da minha peregrinação, pois, 
pelo primeiro vapor em que encontre lugar, volto para o Rio. V. 
não pode calcular quanto é desagradável a vida aqui.”77 

Volta ao Brasil. Nas malas, em embrulhos, em pastas, rolos 
e rolos de filmes: filmes de livros raros, filmes de incunábulos, 
cópias de obras valiosas — desconhecidas no Brasil —, fotogra- 
fadas ou, às vezes, feitas manualmente. Muitas anotações. Ao 
chegar, a surpresa de um Golpe de Estado, em 10 de novembro 
de 1937. Tudo se complica. 

No início de 1938, escreve a Múrias, tentando avaliar o golpe 
de Getúlio Vargas, que a todos surpreende, inclusive a Oswaldo 
Aranha, embaixador em Washington e amigo íntimo de Getúlio. 
Não consegue transmitir uma ideia precisa — que ele parece não 
ter ou não deseja comunicar a Manuel Múrias — sobre a confusa 
situação política. Só consegue mencionar o estilo elegante de 
Francisco Campos (!), fugindo a uma avaliação objetiva do que 
pressente em relação às conseqüências do Golpe de 37. 

 
 

Aqui cheguei e os acontecimentos se precipitaram em ritmo de 
tal forma acelerado que ruíam diariamente por terra os meus 
belos sonhos de regularidade epistolar. 
Na noite de 10 de novembro, iniciei minuciosa carta sobre os 
acontecimentos do dia. Interrompi-a, logo em seguida, para 
começar outra, não menos longa, em que focalizava os aspectos 
primordiais da constituição promulgada. Abandonei  as  duas 
para transmitir, em terceira carta, as impressões pela entrevista 
do Ministro Francisco Campos que situava, com a admirável 
elegância de sempre, o estado brasileiro no ambiente nacional. 
Enquanto levava até meio estas cartas, amontoavam-se nas minhas 
gavetas as notas e lembretes para mais cartas: de pedidos, de 
informações, de indicações, sobre documentos e sobre tudo mais 
que nos interessa.78 
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A HISTÓRIA DE QUE O PAÍS PRECISA 
 

Considero-me perfeitamente tranqüilo sobre o resultado da 
minha viagem. Fica agora a administração habilitada a conti- 

nuar e desenvolver as minhas pesquisas e permitir assim que  
os estudiosos brasileiros possam substituir a história do Brasil, 

meramente cronológica e narrativa, das listas dos governadores 
e capitães generais, pela história que o país precisa conhecer e 

sabê-la bem os nossos homens de estado: a história econômica e 
social, a origem e desenvolvimento das nossas instituições. 

E assim, acredito não serão tão raros os homens como Calógeras 
e Rio Branco que possuíam, como única e decisiva superioridade, 

sobre os outros homens do seu tempo, sólida cultura histórica.79 

 
 
 

Este fragmento de carta-relatório enviada por Luiz Camillo a 
José Maria Alkmin, logo após sua volta ao Brasil, resume o que 
ele pensava ser o trabalho do historiador. Se acrescentarmos a ela 
leitura cuidadosa de sua entrevista ao jornalista Jaime de Barros, 
de janeiro de 1938, constatar-se-á que a viagem foi positiva tanto 
para o Brasil como para o pesquisador. 

Luiz Camillo havia fotografado um imenso e precioso material 
relativo à formação do Brasil, trazendo da Europa documentos e 
livros que interessavam ao país. Havia localizado fontes primárias 
que o tempo e seus esforços acabariam por encaminhar às praias 
brasileiras. Passaram por suas mãos dezenas de maços, repletos 
de papéis valiosos; fotografara, folha a folha, alguns códices 
de grande interesse. Entre eles: o Livro Primeiro do Governo do 
Brasil;80 os papéis de Dom Fernando de Mascarenhas, conde da 
Torre; as cartas de Gaspar de Souza. A oportunidade de perma- 
necer durante um período relativamente longo em arquivos e 
bibliotecas convenceu Luiz Camillo de que estava no caminho 
certo. Para ele, que sempre trabalhara com dificuldades, enve- 
redando pela noite adentro, em tempo roubado ao seu sono, 
foi maravilhoso dedicar-se de corpo e alma à pesquisa histórica. 
Chega aqui cheio de ideias e planos. Ganha novo ânimo para 
suas aulas na UDF, onde começara a ensinar. 

Confirma-se sua convicção, baseada na prática de outros 
investigadores, de que é preciso sumariar e organizar em séries 
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documentais o material localizado. Luiz Camillo preconiza a 
preparação de um catálogo dos manuscritos brasileiros exis- 
tentes na Torre do Tombo, com as cotas exatas das espécies 
e indicações de sua publicação: trabalho de sistematização 
indispensável à continuação dos estudos históricos. Tem 
conhecimento de que a Torre possui perto de 600 índices. 
Alguns, como o do suplemento do Corpo Cronológico, ins- 
critos em 27 cadernetas de verbetes encadernados. Resume 
para Jaime de Barros os corpos principais: Chancelarias reais; 
mercês; manuscritos sobre o Brasil;81 cartórios do Conselho 
Geral do Santo Ofício; Ordens militares. 

Da carta a Arduíno Bolivar à carta a José Maria Alkmin, 
Luiz Camillo percorrera um árduo caminho, produtivo, entu- 
siasmante. O documento passa a ser visto  sob  um  enfoque 
mais abrangente. Seu espírito crítico exacerba-se ao examinar 
os papéis e códices guardados no Arquivo Histórico Colonial. 
Ali se encontram as providências relativas à administração 
brasileira, dirigidas a todas as autoridades da Colônia sob a 
forma de alvarás, cartas, patentes, decretos, regimentos, avisos. 
Luiz Camillo nota que, se, por um lado, essa documentação 
constitui a melhor fonte de conhecimento do nosso passado, 
por outro, ela deverá ser “examinada em paralelo com as 
consultas do Conselho em que seus membros, muitas vezes 
com a experiência de longos anos no Brasil, discutiam e apre- 
sentavam razões que explicam ou interpretam essa ou aquela 
medida”.82  Ou seja, a experiência e a visão de quem está cá 
— nas terras brasílicas — são diferentes das de quem lá está: 
na metrópole lusa. 

O historiador mineiro emociona-se ao examinar os velhos 
documentos formadores da nossa nacionalidade. 

 
 

Há códices de tal relevância, que não foi possível esconder a 
emoção quando os tivemos sob os olhos, como o códice 112,83 

que abre com o regimento de Tomé de Souza, dado em Almerim, 
em 17 de dezembro de 1548, seguindo-se o registro de outros 
regimentos dados por D. João III; o de Antonio Cardoso de 
Barros; o dos provedores da fazenda del-rei nosso senhor nas 
terras do Brasil; as nomeações e as primeiras medidas para o 
estabelecimento do governo central. São documentos em grande 
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parte conhecidos, porém a sua leitura de cópia coeva na caracte- 
rística escrita portuguesa seiscentista faz-nos evocar a figura do 
grande rei que, ditando estas medidas, projetava para o futuro 
as bases da maior nação sul-americana.84 

 
Luiz Camillo cita também os originais assinados por teste- 

munhas dos fatos narrados: cartas de Gaspar de Souza, Gerônimo 
de Albuquerque, Matias de Albuquerque, André de Vidal de 
Negreiros, Henrique Dias, Caldeira Castelo Branco, Domingos 
Jorge Velho, Mathias Cardoso, Garcia Rodrigues Pais, Carlos 
Pedroso da Silveira. São cartas às vezes meramente administra- 
tivas; outras, longas narrações. Papéis de serviço: título modesto 
que encobre a relação diária do sítio da Bahia (1638), enviada 
a Lisboa pelo provedor do Brasil, Pero Cadena de Vilhasanti, 
desconhecido de Varnhagen e Southey. Papéis de Carlos Pedroso 
da Silveira, do manifesto do ouro, com os atestados de Antônio 
de Albuquerque, de Joseph Vaz Pinto. Parte desse material é 
publicada pouco depois pelos Anais da Biblioteca Nacional com 
o título de Notícias Antigas do Brasil.85 Luiz Camillo apóia-se no 
resultado das pesquisas do Prof. Bouard86 da École des Chartes, 
de Paris, para concluir que esses registros possuem três grandes 
vantagens: autenticidade indiscutível, caráter oficial e garantia 
de colação: “(...) nenhum arquivo localizado fora do país possui 
documentação comparável à do Arquivo Histórico Colonial. É 
absolutamente necessário prosseguir na inventariação e promover, 
em séries organizadas de acordo com programa bem definido, a 
divulgação dos seus papéis.”87 

Mas, além das fontes manuscritas da História do Brasil, Luiz 
Camillo preocupa-se com o problema das edições originais dos 
textos portugueses. Sabe que não existe, no Brasil, um único 
incunábulo de língua portuguesa, e mesmo as impressões da 
primeira parte do século xVI são bastante raras. O estudioso 
brasileiro não tem à sua disposição obras portuguesas — raras 
e, além disso, caríssimas — impressas nos fins do século xV e 
princípio do século xVI, indispensáveis aos estudos filológicos. 
Por isso, antes de embarcar para o Brasil, relaciona algumas obras 
raras de maior interesse para o estudo da língua pátria. Delas tira 
fotocópias e filmes e as mostra ao admirado Jaime de Barros. 
Pela escolha, percebe-se, além do interesse filológico, o olhar 
do esteta, apreciador da bela impressão quinhentista. Descreve 
detalhadamente os seguintes incunábulos: 
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1. A Vita Christi,88 talvez o monumento mais importante da 
tipografia quinhentista lusa. 
2. O Vespasiano. Lisboa, 1496. Estoria do muy nobre Vespasiano, 
emperador de Roma. 
3. Evangelhos e Epistolas. Porto, 1497. Todos exemplares únicos.89 

 
 
 

A  CARTA:  UMA  INTERPRETAÇÃO  POSSÍVEL 
 
 

Em 29 de dezembro de 1937, Luiz Camillo escreve uma carta- 
relatório a José Maria Alkmin, na qual reflete sobre sua viagem. 
Uma espécie de contraponto à entrevista a Jaime de Barros. 
Lendo-a com cuidado e comparando os dois textos, chego à 
conclusão de que aquela carta é mais do que um simples rela- 
tório ou resumo detalhado da execução de uma incumbência. 
Percebo alguns blocos de assuntos, ou tópicos, relacionados entre 
si de forma lógica. Esses segmentos significativos refletem, cada 
um, a sua visão da tarefa do historiador e uma visão crítica do 
trabalho em arquivo. 

Logo de início, uma diferença importante: o pesquisador não 
é mais aquele do início dos anos 1930, ávido apenas por docu- 
mentos, documentos, documentos. Há um amadurecimento no 
trato com arquivos, maior reflexão sobre nossa história e o ofício 
de historiador. 

Luiz Camillo inicia a carta com uma pequena introdução, que 
é, de fato, uma descrição. Discorre sobre a permanente preocu- 
pação da metrópole em descobrir minas: de ouro, de prata, ou 
de jazidas de pedras preciosas. Constata que, no que se refere 
ao princípio da nossa história, há pouca documentação. A partir 
do século xVII, as referências escritas multiplicam-se e podem 
ser encontradas nos arquivos portugueses. Mas, escreve ele, os 
documentos de primordial interesse para a história de Minas 
estão misturados a documentos variados, vindos das mais di- 
versas partes do Brasil e de todo o mundo. 

 
 

A preocupação de descobrir minas de ouro e prata ou jazidas de 
pedras preciosas foi permanente, por parte da administração da 
metrópole nos séculos xVI e xVII. Sobre isto falam a Carta de 

 
 

136 



Caminha, as relações dos jesuítas, Gabriel Soares de Souza, Pero 
de Magalhães Gandavo e todos os escritores que se interessavam 
pelo Brasil seiscentista. No século seguinte, a pesquisa dos metais 
se fez com mais regularidade — vinda de práticos de mineração, 
distribuição de recompensas, organização de expedições, etc. — e 
portanto as indicações a ela referentes se multiplicam. De quase 
todas as tentativas empreendidas, até o último quarto do século 
xVII, encontram-se notícias ou indicações, com maior ou menor 
minúcia, espalhadas nos arquivos e bibliotecas portuguesas. Torre 
do Tombo, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca d’Ajuda, de 
Évora, Arquivo Histórico Colonial, etc. Assim, os documentos 
que interessam ao início da  história  de  Minas  (e  que  mais 
nos convém examinar, pois não são encontrados no Arquivo 
Público Mineiro) estão submersos na imensa quantidade de 
papéis oriundos de todo o Brasil.90 

 
Após produzir uma visão geral do assunto — o interesse da 

Metrópole em descobrir minas no Brasil —, Luiz Camillo escolhe 
um caso particular para ilustrar o seu ponto de vista: 

 
 

O acervo documental de maior importância para os fastos da 
mineração: o Arquivo Histórico Colonial, no Palácio da Ega, à 
Junqueira. (...) Contém mais de um milheiro de códices: registro 
da correspondência régia, consultas do conselho, ofícios, mercês, 
contratos, etc., e milhares de maços de documentos avulsos, grande 
parte ainda por classificar e separar, mesmo grosseiramente. 
Os documentos avulsos sobrelevam-se pelo seu valor, pois são 
originais, praticamente inéditos em sua maioria, escritos de todas 
as partes do globo atingidas pela ação expansionista da gente lusa 
e assinados por testemunhas presenciais dos fatos narrados. 
Os documentos deste arquivo estão separados de acordo com 
a sua proveniência e os brasileiros se distribuem pelas denomi- 
nações das antigas capitanias; sendo o primeiro maço de Minas 
composto de documentos a partir de 1720.91 

 
Luiz Camillo argumenta, porém, que se o primeiro maço 

catalogado sob a rubrica de Minas compreende documentos 
somente a partir de 1720, há, obviamente, uma lacuna documental: 
o período que vai de 1680 a 1720, de importância capital para 
o nosso passado, pois “pode-se mesmo dizer que a História do 
Brasil nesta época é a história da corrida para o ouro de lavagem, 
do conhecimento geográfico do território mineiro e da penetração 
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da onda  colonizadora para  o altiplano  das minas”. Constata, 
porém, que o documentos relativos à mineração existem e são 
numerosíssimos, “mas encontram-se esparsos nos maços de São 
Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc.” E, continuando o 
estudo do caso de Minas Gerais: “Assim, por exemplo, os papéis 
de serviço de Carlos Pedroso da Silveira encontram-se nos maços 
do Rio; os de Mathias Cardoso — de muito valor para o estudo 
do caminho de São Francisco — nos da Bahia, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte.” 

Depois de expor o caso particular de Minas, um exemplo 
importante para ele, mineiro e pesquisador da história mineira, 
Luiz Camillo volta ao objetivo a que se propusera junto ao 
Secretário Alkmin. O seu esquema de trabalho para a pesquisa 
de documentos sobre Minas Gerais é o seguinte: 

 
 

a) organizar o plano de inventário, por ordem cronológica, de 
todos os documentos referentes às tentativas para o descobri- 
mento de metais e pedras preciosas no século xVI e século xVII 
até 1680, que pudessem ter atingido o território mineiro, partindo 
de Bahia, São Paulo, Espírito Santo a Rio e dos documentos 
relativos às minas e à mineração do período de 1680-1720. Neste 
plano seriam estabelecidas as normas para semelhantes trabalhos, 
de acordo com as exigências dos diplomatistas modernos: cada 
verbete devia incluir, além do sumário do documento, todas as 
datas, designações geográficas, nomes de pessoas, localização da 
espécie, número de cópias conhecidas e indicadas as publicações 
onde o documento houvesse sido divulgado quando assim acon- 
tecesse. Numerados os verbetes e feitos os índices indispensáveis 
à consulta e aproveitamento deste material, estaria organizada 
uma base definitiva para a história de Minas. Qualquer coisa 
como as Fonts Manuscrits de l’Histoire de France ; 
b) entrar em entendimento com investigador de reconhecida 
idoneidade para execução do trabalho acima referido; 
c) examinar a possibilidade de substituir os processos arcaicos, 
anti-econômicos e inexatos da cópia de documentos históricos 
pela fotografia em filme diapositivo de 36mm.92 

 
O que acontece quando Luiz Camillo chega a Lisboa? 

Percebe que, para separar o que quer que fosse de interesse 
para os estudos sobre a mineração em Minas, seria necessário, 
em primeiro lugar, ler todos os documentos, a fim de decidir o 
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que era relevante para o objetivo de sua pesquisa. Reitera a sua 
opinião: “Copiar ou extratar documentos sem sistematização seria 
recair em erro sempre por mim criticado.”93 E expõe a técnica 
empregada para fotografar documentos. 

 
 

Esparsos pelos numerosos arquivos e bibliotecas, os documentos 
que nos interessam não podem ser inventariados isoladamente. 
(...) Julguei, assim, preferível estudar um plano geral de inven- 
tariação de documentos brasileiros, que espero seja aproveitado 
pela administração federal. E, quando o inventário geral atingir o 
fim do século xVIII, será ocasião de iniciar o exame dos papéis 
referentes à mineração. (...) Finalmente, fiz a experimentação 
decisiva da fotografia de Mss com filme de 36mm. Constitui esse 
processo a solução definitiva do problema da investigação histó- 
rica e por excelência aplicada ao Brasil, pois que possui perto 
de dois terços do seu passado guardado fora dos seus arquivos 
como conseqüência de mais de 300 anos de vida colonial. Tive 
ainda a satisfação de ver o método por mim utilizado ser consi- 
derado na Exposição Internacional de Paris como a técnica mais 
rigorosa para os trabalhos de investigação e assim apresentada 
pela Bibliothèque Nationale. (...) Resolvi, assim, fotografar os 
registros de correspondência com os governadores do Rio de 
Janeiro que incluem todas as ordens, cartas e alvarás régios, 
referentes à mineração, porém, anteriores à criação da capitania 
(1673-1720). Destes documentos, só uma pequena parte, do 
governo de Antônio de Albuquerque, foi conhecida no Arquivo 
Público Mineiro, e mesmo esta desapareceu inexplicavelmente. 
Eu nunca pude estudá-la. Fotografei os três códices in-fólio com 
perto de mil folhas e tudo conferi em Lisboa. São outras tantas 
fotografias, ainda em film não ampliado.94 

 
Resume a sua contribuição para os estudos mineiros, ao 

mesmo tempo que explica por que não foi posível copiar toda 
a documentação referente a Minas. Copiar sem critério ou siste- 
matização não lhe parece o procedimento mais correto para a 
pesquisa histórica em arquivos. Além de ser pouco prático, ine- 
ficiente, pouco produtivo. Surge aí o Luiz Camillo curinga: além 
de pesquisador e fotógrafo, ele próprio se encarrega de revelar 
os filmes, faute d’argent ! 

 
 

Aqui cheguei e quis mandar fazer as ampliações pela Casa Lutz 
Ferrando, especialista em trabalhos de precisão. As ampliações 
18x24cm  custam  4$000  por  unidade,  ou,  aproximadamente, 
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quatro contos todo o serviço. Era-me impossível despender esta 
quantia. Fiz milagres para conseguir um ampliador onde possa 
fazer eu próprio ou ajudado por amigo as ampliações, esperando 
obter uma redução de 50%. O trabalho vai sendo realizado aos 
poucos e ainda diminuído por gripe que me impede de trabalhar 
há mais de uma semana.95 

 
Luiz Camillo termina sua carta-relatório de modo bastante 

pessoal, mostrando o emaranhado  de  negações  e  tormentos 
em que seus esforços e pesquisas em história se realizavam. 
Esse desenlace final é também a constatação, muito lúcida, de 
que as condições em que havia trabalhado até então, apoiado 
apenas em sua paixão pelos estudos históricos, sem recursos 
quer materiais, quer de tempo e disponibilidade existencial, 
haviam sido precaríssimas. Desejava realizar um trabalho não 
só por seu componente intrínseco de interesse histórico, como 
também por seu valor para a coletividade. 

 
 

Da minha viagem, meu caro Alkmin, pessoalmente, obtive valio- 
síssimo benefício que foi o de fixar com segurança a origem de 
toda a minha [predição] e encontrar as razões dos meus sucessivos 
insucessos: a ânsia de realizar qualquer cousa de interessante e 
coletivo forçou-me até hoje a solicitar veementemente que me 
confiem tantas [tarefas] para as quais faltam-me os elementos 
pessoais de trabalho e os recursos materiais. Assim, as obrigações 
têm-me sido sempre distribuídas, como favores exagerados e 
desproporcionados às minhas fraquezas.96 

 
Essa atitude não é comprovada pelo resultado concreto de suas 

andanças pelos arquivos de Portugal. A contradição entre o que 
ele de fato fez e uma espécie de “modéstia afetada”,97 retirada, 
talvez, da leitura dos clássicos e, certamente, muito mineira, 
exposta na carta acima, contradiz a opinião de outros pesqui- 
sadores que mais tarde estudarão a sua atuação em Portugal. 
Entre eles, José Honório Rodrigues, que faz um pequeno resumo 
da contribuição de Luiz Camillo para a historiografia brasileira, 
classificando-a, em 1952, em seu livro A pesquisa histórica no 
Brasil, como “uma lição de método aos investigadores”. 

 
 

A Luiz Camillo de Oliveira Netto deve a pesquisa histórica brasi- 
leira a criação da Comissão de estudos dos textos de História do 
Brasil, a lista de verbetes para a História do Brasil pertencentes ao 
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fundo geral da Biblioteca Nacional de Lisboa, as Notícias antigas 
do Brasil,98 peças inéditas de 1531 a 1551, do Corpo Cronológico 
do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa, conferidos pelo 
Mestre paleógrafo João Martins da Silva Marques), o Índice do 
Códice das Mercês Gerais de todas as partes Ultra-Marinas de 1644 
a 1824 (ns. 79 a 91) e o Índice das Consultas do Concelho da 
Fazenda, de 1622 a 1652, ambos do Arquivo Histórico Colonial 
(ns. 34 e 35). Com estes quatro trabalhos, três de referência de 
documentos e um de publicação de inéditos, Luiz Camillo de 
Oliveira Netto mostrou sua acertada conduta quando investigou 
os arquivos portugueses. Os Verbetes e os Índices revelavam 
para os estudiosos brasileiros documentos então desconhecidos 
e importantes, pois no do Concelho da Fazenda,  criado  em 
1591, para substituir os Vedores da Fazenda Real, discutiam-se 
os negócios do reino e ultramarinos e nos códices das mercês 
registravam-se as recompensas de serviços concedidos pela 
Coroa a todos os que se distingüiam no império colonial. Luiz 
Camillo, porém, não limitou sua larga experiência de estudioso 
e sabedor das coisas históricas à organização desses índices e 
verbetes, com o que dava uma lição de método aos investi- 
gadores, mas esforçou-se pela continuação do Inventário do 
Concelho Ultramarino feito por Castro e Almeida.99 

 
Curiosamente, a qualificação positiva que José Honório 

Rodrigues atribui ao trabalho de Luiz Camillo em Portugal, e nos 
anos subseqüentes, é negada em estranha nota de rodapé,100 na 
edição de 1969 do mesmo livro, publicada quando Luiz Camillo 
já não mais vivia: “Luiz Camillo não chegou a ser um historiador 
e mesmo como pesquisador sua atividade foi menor.” Nota em 
franca contradição com o que é publicado no texto integral da 
mesma obra. A causa dessa reviravolta avaliativa, provavelmente 
resultado de uma competição entre os dois historiadores, foi 
a disputa pelo poder no Arquivo Histórico do Itamaraty e na 
Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil, comissão 
esta criada por Luiz Camillo. Disputa acirrada, talvez, mais por 
parte de José Honório Rodrigues, uma vez que Luiz Camillo 
sempre se refere a ele com interesse e respeito por seu trabalho. 
É possível que o estado de enfraquecimento físico e depressão 
que Luiz Camillo suportou, a partir de 1947, ainda no cargo de 
Diretor do Serviço de Documentação do Itamaraty, tenha contri- 
buído para o obscurecimento dessa contenda. Situação que José 
Honório Rodrigues não desconhece, mas parece ignorar. 
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Em 1946, oito anos depois da viagem a Portugal, já passada 
a turbulência do período da UDF e a militância política — e seu 
conseqüente afastamento das lides históricas —, Luiz Camillo 
tentará a continuação do Inventário do Conselho Ultramarino, 
iniciado por Castro e Almeida.101 Sabendo que a inventariação 
do arquivo do Conselho Ultramarino representava apenas um 
vigésimo da documentação existente, Luiz Camillo traçará um 
plano para a cópia sistemática da totalidade dos arquivos de 
interesse para o Brasil, acompanhada de verbetes. Esse interesse 
está demonstrado em sua correspondência com Ernesto Ennes, 
com quem estabelece uma parceria para a execução do projeto, 
caríssimo a Luiz Camillo. Corrrespondência extensa, cheia de 
informações bibliográficas e historiográficas. Ernesto Ennes ten- 
tará obter, inclusive, a instâncias de Luiz Camillo, a boa vontade 
e a aquiescência dos Galveas para que o valioso arquivo desta 
família,102 contendo documentação inédita sobre a Inconfidência 
Mineira103 — chamada por Ennes de Revolta das Minas —, seja 
aberto ao pesquisador brasileiro. 

Em 1944, Luiz Camillo escreve o prefácio para o livro que 
Ennes publica sobre Matias Aires. Destaca a importância dos 
dois livros deste paulista: Reflexões sobre a vaidade dos homens 
e Problemas da arquitetura civil.104 Ressalta a formação científica 
do autor que, tendo estudado Ciências Naturais em Paris, trocou 
o ceticismo filosófico pelo racionalismo científico de Newton e 
Locke. A formação científica do pesquisador mineiro permite 
que valorize em Matias Aires o conhecedor das ciências de sua 
época, homem inteligente, que evita as conclusões apressadas e 
caminha, por meio de análise e pesquisa rigorosas, em direção 
ao objeto de sua perquirição. 

Quanto às questões relativas à construção dos edifícios, 
assunto do segundo livro, Problemas da arquitetura civil, foram 
simples pretexto de que se aproveitou Matias Aires, segundo 
Luiz Camillo, para divulgar ao público de língua portuguesa, 
no século xVIII, tudo que chegara ao seu conhecimento — as 
conclusões de seus estudos e suas experiências sobre os fenô- 
menos naturais. E isso numa época em que, por “heresia”, ainda 
se queimavam pessoas em praça pública… 

Em 1946, sabendo que a inventariação do arquivo do Conselho 
Ultramarino representava apenas um vigésimo da documentação 
existente, Luiz Camillo traçará, tentando realizar o que já formulara 
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nas cartas de 1937 a Manuel Múrias, então Diretor do Arquivo 
Histórico Colonial Português, um plano para a cópia sistemática 
da totalidade dos arquivos de interesse para o Brasil, acom- 
panhados de verbetes. Em resumo: a continuação do trabalho 
iniciado por Castro e Almeida. Há cartas trocadas entre Ennes e 
Luiz Camillo, tratando dos detalhes dessa iniciativa. Ennes 
escreve ao amigo brasileiro quando este adoece gravemente e 
relembra “os belos tempos que no Arquivo Histórico Colonial 
convivemos!…”105 Mas o projeto não era para se realizar, para 
grande tristeza do historiador itabirano. 

 
 
 

NACH HAUSE 
 
 

Como Luiz Camillo se despede de José Maria Alkmin em sua 
carta-relatório? 

 
 

Agora, com a experiência própria e com os exemplos de tantos 
amigos bem intencionados que pouco têm podido realizar, 
vem-me à memória a palavra de Goethe que tanto significa: 
nach Hause. E casa aqui e para mim significa também o con- 
vívio dos velhos amigos e dos livros antigos.106 

 
Nestas duas palavras — amigos e livros — talvez esteja conden- 

sada a sua ação como mediador cultural, interessado no processo 
de divulgação dos escritores, especialmente os mineiros. De fato, 
ao voltar para o Brasil, Luiz Camillo recomeça a exercer esse papel 
de mediador, que já se concretizara muitas vezes anteriormente, 
como a ajuda que oferecera a Manuel Bandeira, conseguindo-lhe 
papel para a publicação do seu livro A estrela da manhã. 

 
 

Em 1936, aos cinqüent’anos de idade pois, não tinha eu ainda 
público que me proporcionasse editor para os meus versos. A 
Estrela da Manhã saiu a lume em papel doado por meu amigo 
Luiz Camilo de Oliveira Neto, e a sua tiragem foi custeada por 
subscritores. Declarou-se uma tiragem de 57 exemplares, mas a 
verdade é que o papel só deu para 50.107 
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Logo depois da sua chegada, Luiz Camillo escreve ao paleógrafo 
português João Martins da Silva Marques, justificando a razão do 
seu interesse em divulgar os autores brasileiros na terra lusa. 

 
 

Recebi, quando estive em Portugal, tantas atenções e gentilezas 
dos meios culturais onde fui conhecido, vendo, assim, confirmado 
um antigo ponto de vista sobre a indispensável necessidade da 
aproximação e colaboração entre os intelectuais dos dois países, 
que me comprometi, dentro dos limites da minha fraqueza, a 
auxiliar esta aproximação.108 

 
 

Comprovando o seu interesse, envia então a Manuel Múrias, 
Diretor do Arquivo Histórico de Portugal, em separado e sob 
registro, uma série de livros de escritores brasileiros — 4 exem- 
plares de cada autor — “que muito gostaria de ver apreciados 
pela crítica portuguesa e, principalmente, por V. em artigo para 
o seu jornal, no suplemento literário de sábado”.109 Pede também 
ao amigo para distribuí-los aos seus conhecidos nas redações 
dos jornais e revistas de Lisboa e do Porto, porque desconfia 
que sem a intervenção de terceiros, ou seja, sem o interesse dos 
críticos literários, os diários limitem-se a meramente acusar o 
recebimento das publicações. As últimas publicações eruditas e 
de divulgação do Ministério da Educação e Saúde, Luiz Camillo 
envia diretamente às redações do Diário de Notícias, O Século, 
Diário da Manhã e Primeiro de Janeiro.110 São elas: Anais da 
Biblioteca Nacional, vol. L; Documentos históricos, vol. xxxVIII; 
Autos da Devassa da Inconfidência, vol. VI. 

Quais são os autores brasileiros enviados? Luiz Camillo enu- 
mera-os, fazendo observações muito pessoais sobre cada um 
deles, todos mineiros… 

 
 

Afonso Arinos de Melo Franco — descendente de família de 
intelectuais, ilustre desde o fim do período colonial. Ensaísta de 
grande valor. V. poderá ler, além dos dois livros que seguem 
agora, outros trabalhos seus aparecidos na Lanterna Verde e 
recomendo-lhe, com especial interesse, o Roteiro Lírico de Ouro 
Preto, com ilustrações de Pedro Nava. Espelho de três faces 
reúne algumas das suas melhores crônicas e o Índio Brasileiro, 
saído há menos de 15 dias e de que só obtive um exemplar é 
trabalho seguro, documentado, bem pensado e bem escrito. 
Constitui o livro de maior sucesso do ano, com exceção das 
obras puramente literárias. 
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Emílio Moura — poeta de fina sensibilidade, rico de sentimentos 
e emoções e considerado dos maiores poetas brasileiros vivos. 
Pouco ponderável deve ser a minha opinião em matéria de poe- 
sia, porém, confesso a V. que tenho por ele profunda ternura.111 

A pequena monografia de Orlando de Carvalho sobre o Rio de 
S. Francisco é um grande estudo brasileiro, honesto, objetivo e 
sem generalizações. Acredito que seja ampliado em 2ª edição e 
desenvolvidos os capítulos com novas investigações. Sob a capa 
de repórter o autor esconde sólido conhecimento de geografia 
humana e ciências auxiliares. Vem se especializando metodica- 
mente e presentemente está na Itália a seguir os cursos de dois 
grandes professores. 
O romance de Ciro dos Anjos, também saído há pouco, des- 
pertou aqui bastante atenção: ele procura fazer literatura pela 
literatura. Não tentou a literatura proletária, que é o gênero 
mais em moda no Brasil, apesar de ser aqui bem conhecido o 
insucesso soviético, através do congresso dos escritores pan- 
russos. [Ciro dos Anjos] não quis fixar a imagem da vida de um 
grupo de homens. É uma atitude sincera que muito me agrada. 
No mesmo caso está o livro de Eduardo Frieiro,112 embora já 
do ano passado. V. que é professor da língua que me diz do 
livro do Frieiro, considerado sob o ponto de vista de facilidade 
e clareza de expressão? 
Ainda da mesma categoria é o livro de Cornélio Pena — Fron- 
teira. Considero-o como a melhor interpretação da gente de 
Minas. (...) Mande-me o que escreverem, pois não tenho aqui 
com facilidade jornais portugueses.113 

 
Exercida a sua missão de mediador, construindo uma ponte 

para os amigos, desconhecidos naquele Portugal  longínquo, 
Luiz Camillo sente que fez o que pôde para ajudá-los. Está feliz 
com suas perspectivas de vida, embora atordoado com os acon- 
tecimentos políticos de novembro de 1937. Como será o ano 
de 1938? Possibilidades novas começam a aparecer. Em 12 de 
janeiro de 1938, sai a notícia no jornal Correio da Manhã: Luiz 
Camillo, junto com Afonso Arinos, faria a revisão da parte histó- 
rica da Genealogia Econômica do Brasil, enciclopédia em doze 
volumes; uma reedição, atualizada pelo Prof. Antônio Gontijo 
de Carvalho, da obra em três volumes das Minas do Brasil, de 
Calógeras, publicada em 1904. O historiador trouxera de Portugal 
documentação inédita sobre problemas de mineração, e ela seria 
aproveitada na reedição.114 
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Tudo parece caminhar para a concretização de uma vida 
tranqüila de professor e pesquisador universitário. Seus planos 
de pesquisa e reorganização da cadeira de História na Univer- 
sidade do Distrito Federal deixam antever o florescimento de 
um talento e a realização plena de uma vocação. Luiz Camillo 
recomeça a estudar com cuidado os Autos da Devassa; inicia 
suas reflexões sobre a autoria das Cartas Chilenas, assunto 
controvertido que muito o empolga. 

 
 
 

CARTAS CHILENAS 
 
 

A pesquisa de Luiz Camillo sobre as Cartas Chilenas vem à 
luz, alguns anos depois, tomando como ponto de partida uma 
análise do trabalho de Afonso Arinos de Melo Franco sobre a 
Inconfidência Mineira, incluído no livro Terra do Brasil, mas 
acaba estendendo-se em longo ensaio sobre a autoria das Cartas 
Chilenas.115 Nele, Luiz Camillo oferece sua contribuição para a 
solução da antiga controvérsia. Historiador rigoroso, atribui a 
Tomás Antônio Gonzaga, então ouvidor de Vila Rica, a autoria 
do célebre poema satírico. Explicita os instrumentos metodo- 
lógicos utilizados, apresentando uma análise das 4 operações 
fundamentais para a elaboração do que considera um trabalho 
histórico realizado com propriedade e rigor demonstrativo: 

 
 

1. pesquisa do material; 
2. análise da documentação recolhida; 
3. compreensão dos fatos em si, em relação ao ambiente da 
época e aos acontecimentos que constituem a marcha da 
civilização; 
4. exposição do problema de acordo com o resultado das 
operações iniciais.116 

 
A execução das duas primeiras etapas, embora indispensável, 

exige sobretudo paciência do pesquisador, mas não permite 
grandes vôos criativos. Escreve Luiz Camillo: 
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A heurística, abrangendo o estudo das fontes e sendo a pre- 
paração inicial de toda investigação, utiliza normas uniformes 
que não permitem, em regra, inovações originais. Indica como 
recolher, analisar, ou criticar a documentação, de conformidade 
com métodos estabelecidos pelas ciências auxiliares da história. 
É uma tarefa indispensável, mas que, só exigindo paciência, está 
ao alcance de qualquer um. (...) Ao contrário, a execução das 
duas fases finais depende, entretanto, das qualidades que carac- 
terizam no mais alto grau o historiador, isto é, a capacidade de 
possuir um assunto, com segurança, em todos os seus aspectos, 
pelo estudo dos documentos e fontes originais, e equilíbrio de 
julgamento necessário à compreensão do fato histórico, e, final- 
mente, a exposição clara do que foi objetivamente apurado para o 
estabelecimento da hierarquia do problema dentro de um quadro 
geral. Aqui não são suficientes os métodos simples do trabalho 
especializado, porém, sim, o conhecimento e o trato de muitas 
ciências que influenciam o pensamento histórico.117 

 
Luiz Camillo considera simplista o “ponto de vista que nega 

à Inconfidência Mineira qualquer importância histórica por não 
ter se concretizado em movimento armado com todo o cortejo 
de conseqüências materiais”.118 A sedição mineira, embora tenha 
resultado em um fracasso político, mostra um aspecto fundamen- 
tal para a compreensão da evolução da história das ideias no 
Brasil. Revela certa maturidade intelectual. Mostra também como 
as ideias iluministas haviam chegado até aqui e provavelmente 
influenciado aquele grupo bastante heterogêneo de Minas Gerais. 

 
 

A sua significação [da Inconfidência Mineira] não pode ser 
medida pela ausência de resultados materiais, mas pelo que 
importava, no fim do século xVIII, na reunião de elementos de 
todas as classes da sociedade colonial para a organização de um 
país livre, com sua estrutura formada em ideologias estranhas, 
inteiramente diversas das  que  orientavam  a  administração 
da metrópole e a repercussão que este movimento de ideias 
encontrou em Minas.119 

 
Reconhecendo a importância dos fatores de  ordem  polí- 

tica, social e econômica para a compreensão da sedição, Luiz 
Camillo concorda com Afonso Arinos na importância dada por 
este às ideias que influenciaram o movimento. Essa perspectiva, 
questionada pela moderna historiografia, era naquele momento 
endossada pelo historiador Henri Hauser, que lecionara, durante 
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dois anos, a cadeira de História Moderna, na Universidade do 
Distrito Federal, e que se “refere à Inconfidência de Minas como 
parte essencial da história internacional da revolução francesa”.120 

O importante, entretanto, é o fato de que os livros dos enciclope- 
distas franceses eram conhecidos em Minas, lidos, e suas ideias 
encontravam um respaldo na realidade brasileira. Ou melhor: se 
elas aqui tinham influência era porque refletiam o que por aqui 
se desejava e necessitava. 

Ao longo do seu trabalho, Luiz Camillo confronta os atos do 
Governador Cunha Menezes com as representações de Gonzaga 
que, no exercício do cargo de Ouvidor de Vila Rica, execrava 
a violência e a arbitrariedade do Governador, em tudo idêntico 
ao Fanfarrão Minésio, personagem tão maltratado nas Cartas 
Chilenas. De fato, os juízos expedidos no documento oficial 
pelo Ouvidor Gonzaga não diferem dos que constituem o fun- 
damento do poema homônimo. Para fazer a demonstração de 
sua tese, ou seja, para mostrar que o autor oculto das Cartas 
Chilenas seria realmente o Ouvidor de Vila Rica, Tomás Antônio 
Gonzaga, Luiz Camillo 

 
aciona um repertório surpreendente de recursos, que vão desde 
a simples crítica documentária ao estudo dos estilos literário 
e psicológico dos personagens em jogo. (...) Convergências 
de linhas dedutivas impecáveis, que partem desses diversos 
aspectos, conduz o espírito do leitor à aceitação de sua tese, 
de maneira irresistível.121 

 
 

Os passos e a orientação de seu trabalho são assim resumidos 
por Luiz Camillo: 

 
Em um problema de crítica de atribuição, apresentando as dificul- 
dades de pesquisa, como seja o da autoria das Cartas Chilenas, 
quando os possíveis autores, homens vivendo na mesma época e 
no mesmo centro urbano, ligados entre si por relações de intimi- 
dade, conhecedores de uma única crônica, dotados de formação 
intelectual muito semelhante e fazendo parte de uma só escola 
literária, será muito difícil, senão impossível, chegar a conclusões 
definitivas. Não perduraram até nós, ou não foram encontrados 
até agora, os manuscritos originais das Cartas Chilenas, e, assim, 
não se poderá recorrer aos processos de crítica externa, únicos, 
talvez, capazes de resolver a questão. 
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Na reunião dos apontamentos para organizar estas notas, não 
intentamos coordenar muitos elementos indispensáveis para o 
estudo pormenorizado da questão pelo emprego de todos os 
métodos de crítica interna, tais como pesquisa sistemática das 
fontes, estudos das influências, gênese do poema, e outros. 
Ficamos limitados a examinar alguns dos fatos contidos nas 
Cartas Chilenas e deles deduzir, de certo modo, a posição, a 
experiência e o estado psicológico do autor. Por outro lado, 
tentaremos verificar até que ponto seriam verídicas as irregula- 
ridades atribuídas ao Governador Cunha Meneses, veiculadas 
nas Cartas Chilenas e quem poderia ter conhecimento de 
tantos atos de violência e prevaricação para descrevê-los, com 
segurança, fazendo-os origem de julgamento generalizado em 
todas as páginas do poema.122 

 
Em uma época em que a maioria dos estudos discutia a hipó- 

tese da autoria de Cláudio Manuel da Costa e até de Alvarenga 
Peixoto e antes, bem antes das conclusivas pesquisas123 de Rodrigo 
Lapa, confirmadas por publicação de documentos, Luiz Camillo 
comprova habilmente ser Tomás Antonio Gonzaga o autor das 
Cartas Chilenas. 

No confronto quase permanente com a realidade adminis- 
trativa da colônia, o pesquisador revela, por meio de um caso 
particular, a extensão do conflito entre Cunha Menezes — o 
Governador — e Gonzaga — o Ouvidor —, encarnados no 
poema como personagens: o Magistrado e o Chefe. Da inde- 
pendência de Gonzaga dá testemunho a representação oficial 
enviada a Lisboa pelo Ouvidor, reclamando do arbítrio do Chefe, 
o Fanfarrão Minésio. José Barreto Filho chama a atenção para 
esse aspecto da vida na Colônia: 

 
 

Desde o início da vida administrativa que se seguiu à criação 
do governo-geral, foram sempre motivo de dissídios e lutas 
as relações entre governadores e capitães gerais, autoridades 
máximas da colônia, revestidas de todas as prerrogativas admi- 
nistrativas e militares, e os ouvidores, magistrados encarregados 
dos assuntos da justiça.124 

 
Continuando a análise detalhada do trabalho de Luiz Camillo, 

Barreto escreve: 
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O primeiro confronto examinado, em obediência àquele 
programa, é o conteúdo de trechos do poema com a repre- 
sentação oficial de Gonzaga à rainha, contra o Governador 
Cunha Menezes, também objeto da sátira anônima. Verifica-se 
desde logo a identidade do libelo entre os dois documentos, 
muitas vezes com o emprego de expressões quase repetidas 
e alusões a fatos e incidentes do comportamento funcional 
do governador. Traça um painel dos costumes e hábitos da 
administração da colônia, tomando pretexto para mostrar a 
função especial dos ouvidores ligados diretamente à Metró- 
pole e ali colocados como um dispositivo de equilíbrio e 
justiça.125 

 
Outro episódio significativo aproveitado por Luiz Camillo 

em seu estudo comparativo entre o poema e as representações 
de Gonzaga é a realidade do favoritismo administrativo que já 
florescia naquele tempo. A controvérsia entre o Magistrado e o 
Chefe gira ao redor da arrematação do contrato das estradas por 
um certo José Pereira Marques, e pode ser constatada ao mesmo 
tempo nas Cartas Chilenas e na ata do julgamento da concorrência 
favorecida pelo Governador. 

A principal prova da autoria de Tomás Antônio Gonzaga — e 
que constitui a contribuição original do pesquisador mineiro — é 
de ordem psicológica. Sua intuição é notada por José Barreto 
Filho em seu ensaio sobre Luiz Camillo: 

 
 

a finura do crítico culmina numa elegante demonstração psicoló- 
gica da colocação diversa em face de certos assuntos que marca 
as duas individualidades. A atitude um tanto prejudicada do 
europeu Gonzaga em face dos negros e mestiços, acusada nas 
cartas, não seria a mesma de Cláudio Manuel da Costa (...)126 

 
porque, este, para Luiz Camillo, 

 
 

(...) sendo brasileiro, descendente pelo lado materno de família 
de bandeirantes de São Paulo, teria muita dificuldade em insistir 
tanto sobre os negros e mestiços que contribuíram tão conside- 
ravelmente para constituir a população de sua pátria.127 
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Por outro lado, 
 

Gonzaga era branco, português nascido no Reino, de família de 
magistrados, embora seu pai fosse natural do Rio de Janeiro. 
Não lhe deviam merecer simpatia os negros e mulatos. As 
Cartas Chilenas estão cheias de sentimentos de desconsideração 
ou de estranheza pelo mestiço: repetidos por boca de mulato, 
p. 95; a ligeira mulata, p. 118; esposa de um mulato, p. 121; 
muito esperta mulatinha, p. 110; as vis mulatas, p. 185; que os 
mulatos cantam, p. 106; magriço mulato, p. 201; no seu mulato, 
p. 131; com o traste do mulato, p. 203; vil mulato, p. 212; entre 
outros. As referências aos homens de cor são também numerosas: 
para uns negros, p. 68; os negros que não têm culpas, p. 69; 
se lhes faltam os negros , p. 71; como negros, p. 139; despido o 
negro, p. 176; onde as negras, p. 185; quatro negros, p. 189. E 
até visando de uma só vez todo o colorido de nossa sociedade 
colonial: os negros, os crioulos e os mulatos.128 

 
 

Em seu percuciente estudo sobre a mesma questão do autor 
oculto, Antonio Candido de Mello e Souza aceita a análise preconi- 
zada por Luiz Camillo, que concede a autoria das Cartas Chilenas 
a Tomás Antônio Gonzaga. 

 
 

Pessoalmente, inclino-me a admitir a autoria de Gonzaga, sem 
recusar a possibilidade de colaboração acessória de Cláudio 
Manuel e, quem sabe, algum reparo de Alvarenga; isso, quanto 
às Cartas, pois parece que a Epístola inicial de Doroteu só pode 
ter sido escrita por Cláudio. Além das provas referidas (a que se 
devem juntar os trabalhos do admirável erudito Alberto Faria e a 
magistral “Introdução” de Afonso Arinos à sua edição crítica), dou 
maior valor à análise psicológica, preconizada por Luiz Camillo. 
Vejo por todo o poema não só a presença duma personalidade 
afirmativa, reagindo a quem lhe feriu o orgulho, mas indicações 
de que se trata dum magistrado namorado, e poeta senhor dos 
seus dons e recursos.129 

 
 

Antes do trabalho sobre as Cartas Chilenas, Luiz Camillo já 
construíra um pequeno acervo de pesquisas sobre a história 
colonial mineira, sobretudo temas que hoje se constituem em 
marcos importantes, fundadores, verdadeiras pedras de toque da 
história da mineração. Nesse passo de estudos sobre o processo 
formativo de uma época, que já foi chamada de “civilização 
mineira”, são de interesse seus trabalhos sobre Matias Aires, 
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original para a época, 1938. E, ainda, a pesquisa da biografia de 
João Batista, o abridor de cunhos e primeiro mestre de Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho;130 a biografia do Conde de 
Assumar — D. Pedro de Almeida; e o estudo sobre a construção 
da Casa da Câmara e Cadeia em Vila Rica. 
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Ao iniciar a organização do arquivo de meu pai encontrei, em 
meio a uma documentação variada e profusa, pequena folha de 
bloco — escrita com sua letra característica, um hieróglifo bonito, 
mas de difícil leitura — com a seguinte orientação: 

 
 

O arquivo pessoal — constituído de correspondência, do- 
cumentos, extratos, resumos, notas de estudos, rascunhos, 
indicações bibliográficas, folhetos, fotografias, recortes de 
jornal, etc. 
Ser arquivado, de preferência, por assuntos e por correspon- 
dentes. 
Arquivado em envelopes numerados e relacionados em um 
caderno especial por ordem numérica. 

 
 

À primeira vista, a tarefa pareceu-me fácil, ainda que trabalhosa. 
Dia após dia, noite após noite, pela madrugada adentro, aos 
poucos fui percebendo a complexidade da empreitada. Fiz 
inventário preliminar desse acervo documental. Como meu 
objetivo era a criação de um perfil intelectual, decidi-me a 
trabalhar sobretudo com a correspondência guardada no arquivo: 
as cartas escritas por Luiz Camillo e as recebidas por ele. Trabalhei 
não só com rascunhos e cópias das primeiras, como também 
com muitas cartas devolvidas pelos amigos, incitados a isso por 
Carlos Drummond de Andrade.1 Recorri, depois, a anotações, a 
manuscritos inéditos, aos trabalhos publicados, a testemunhos 



de amigos. As notas distintivas deste acervo: amizade, livros, 
pesquisa histórica, arquivos, política, filosofia da história. Uma 
parte do acervo foi publicada em 1975 sob o título História, 
Cultura & Liberdade. O livro, organizado originalmente pelo 
irmão João Camillo de Oliveira Torres, contém uma coleção 
de ensaios históricos2 do itabirano Luiz Camillo; traz, também, 
depoimentos de jornalistas, escritores e diplomatas sobre sua 
curta trajetória. Infelizmente, João Camillo não pôde levar até o 
fim o projeto que acalentara. Coube-me a tarefa de concretizar o 
plano que ele havia concebido para o livro, editando e anotando 
História, Cultura & Liberdade.3 

Remexendo aqui e ali fui, aos poucos, entrando, curiosa, em 
uma vida sob tantos aspectos totalmente diferente daquela que eu 
pensara ter sido a de Luiz Camillo. O arquivo é a inscrição sensível 
de parte do que constitui uma vida: organizado materialmente 
em pastas, gavetas e arranjos predominantemente lineares é, na 
realidade, um labirinto. Eu o percorri, cautelosamente, durante 
vários anos. A transformação do arquivo concreto, físico, em 
arquivo eletrônico muda, sem dúvida, essa experiência direta, 
sensível, descrita de modo magistral por Arlette Farge ao relatar 
sua pesquisa nos Arquivos da Bastille e na Bibliothèque Nationale, 

investigando os arquivos judiciários do século xVIII4 na França. 
A filha do biografado descobriu nele uma outra pessoa; os 

documentos embaralham a experiência advinda do convívio. O 
distanciamento atrapalha e, ao mesmo tempo, ajuda a compre- 
ender uma personalidade contraditória. As dificuldades de se 
aceitar e as estratificações do seu mundo interior estão expressas 
em muitas de suas cartas. Concluo que, se o arquivo não define 
uma vida, a existência concreta dele ajuda a compreender pelo 
menos parte dela. Mas, se o arquivo particular de Luiz Camillo 
pode interessar pelo que revela de sua existência, ele é também 
ponto de inflexão da história cultural de sua época e uma rica 
fonte de estudo. Mostra em que condições se estabelece entre 
os intelectuais mineiros, mas não somente entre estes, uma 
rede  de  relações  dinâmica,  produtiva;  quais  ideias  vigoram 
e como elas são transmitidas. Privilegiei, ao assim proceder, 
uma fonte qualitativa e o arquivo de um indivíduo, visando a 
uma abordagem biográfica. Tentei compreender, em resumo, 
as estratégias empregadas, consciente ou inconscientemente, 
o funcionamento da vida cultural: o ar do tempo. 
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Naturalmente, o arquivo deste arquivista-mor não estava 
nem impecavelmente organizado nem poderia ser completo ou 
perfeito. Mas ele é significativo e está indelevelmente ligado aos 
trabalhos de historiador de Luiz Camillo, cujo interesse maior foi 
recuperar e organizar uma espécie de arquivo da nacionalidade 
brasileira. É o que mostram as notas deixadas sobre organização 
de arquivos brasileiros e do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN). É o que mostra seu trabalho no 
Arquivo Histórico e na Biblioteca do Itamaraty, no Ministério 
das Relações Exteriores ou na Comissão de Estudos dos Textos 
de História do Brasil, criada por ele. Tal interesse está muito 
presente na correspondência com livreiros, bibliotecários, diplo- 
matas, arquivistas brasileiros e estrangeiros. Escreve e recebe 
cartas de muitos intelectuais, dentre os quais os mineiros cons- 
tituem a maioria. Nas ideias para a construção desses arquivos, 
o empenho para a criação de condições para que se conheça 
o Brasil, sua história, seus saberes. 

Disseminar a cultura brasileira e as outras com as quais 
temos laços históricos, eis o objetivo. As bibliotecas não podem 
ser prisões de livros, como escreve a Mário de Andrade, e os 
arquivos devem servir à comunidade. Para essa mentalidade, não 
pouco deve ter contribuído sua experiência de rapaz cheio de 
vontade de estudar, mas com dificuldades para comprar livros 
e sem tempo para pesquisar em arquivos. 

Mas o que é um arquivo? A palavra arquivo contém, em sua 
raiz, a marca de uma dupla lembrança — άρχή (arqhê) significa 
princípio. Dois tipos de princípio: princípio segundo a natureza, 
levando à origem, à φύσіς (fisis), princípio ontológico, e, também, 
à história, ou seja, a um lugar, lá onde as coisas começaram. 

O segundo significado remete também a um princípio, mas 
princípio segundo a lei, lugar onde os homens e os deuses 
comandam, onde a autoridade é exercida, princípio que se pode 
denominar nomológico. Nesse segundo sentido, a palavra άρχαι 
(arqhai) é a origem de uma ordem comunitária; ela instaura a 
ideia de ordem, de lei, de regra, de uma magistratura; além disso, 
άρχηειον (arqhêion) era a residência dos arcontes (άρχον), dos 
magistrados, que dividiam o poder central do Estado no regime 
aristocrático grego.5   Os arcontes participavam da Assembléia 
— o Areópago —, sede do poder, sede do comando. Nessa 
casa, nesse palácio, os gregos antigos guardavam os documentos 
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oficiais,  responsabilizando-se  por  eles.  Tinham  o  poder  de 
interpretá-los. 

Assim, os άρχαι (arqhai) tanto remetem a uma origem, a uma 
ordem seqüencial, quanto a uma ordem jurídica. Há, portanto, 
uma contradição na origem, na própria raiz da palavra arquivo, 
contradição da qual não nos lembramos quando o documento 
chega às nossas mãos. Depois, há uma reverberação de princí- 
pios; eles se multiplicam, cai sobre nós uma explosão de άρχαι: 
começo, início, origem, princípio,  ofício, comando, governo, 
reino, autoridade, sede do governo, do poder, fundador, chefe, 
autor, instigador, tronco da família, arquétipo.6 

Assim, atrás do “por quê?” está o donde. De que lugar? Atrás 
das άίτια (causas), o άρχή (arqhê). Uma volta, ou retorno, aos 
άρχαι, ou seja, aos princípios, aos fundamentos (Begründung).7 

Dá-se, aqui, preeminência aos princípios, em detrimento das 
causas. Nesse sentido, primordialmente, o fundamento άρχή 
(arqhê) seria idêntico à autenticidade, o princípio que abarca 
todos os princípios particulares do ser, do conhecer e do agir, 
o princípio a partir do qual toda a existência é fundamentada. 
Para Heidegger, este ser primeiro que fundamenta toda exis- 
tência e que compreende o princípio do ser real e o princípio 
da razão é a liberdade de fundamentar o  fundamento  ou  a 
razão da razão.8 

Mas qual o valor desse princípio, que avaliação fundamenta 
o seu valor? Estou, portanto, diante do problema do valor dos 
valores, da criação dos valores. A avaliação pode ser definida9 

como o elemento diferencial dos valores correspondentes: ele- 
mento crítico e criativo ao mesmo tempo. As avaliações, relacio- 
nadas aos seus elementos, não são valores, mas modos de ser, 
modos de existência daqueles que julgam e avaliam, servindo 
precisamente de princípio aos valores em relação aos quais eles 
julgam. É preciso, portanto, “relacionar toda coisa e toda origem 
de alguma coisa aos valores; mas também, relacionar estes valores 
a algo que seja sua origem e que decida a respeito do seu valor”.10 

Por isso, com o conceito de genealogia, Nietzsche se levantará 
ao mesmo tempo contra a ideia de fundamento, que deixa os 
valores indiferentes à sua própria origem, e contra a ideia de uma 
simples derivação causal que afirma uma origem indiferente aos 
valores: uma tentativa de evitar o fundamentalismo histórico. Para 
Nietzsche, o filósofo é um genealogista, um hesíodo. 
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Ao lidar com um arquivo, com este arquivo, o arquivo de 
Luiz Camillo, de que me esqueço? Esqueço-me de que se trata 
de um arquivo patriarcal, portanto: patris + archivum, se nos 
ativermos à palavra em sua origem latina, vinda do grego. O que 
posso perguntar, qual a questão incontornável que ele levanta? 
Que motivações levam alguém — um homem — a guardar seus 
papéis? Em que condições ele o fez, como foram esses escritos 
produzidos? Arquivo do pai: origem e comando. Origem, começo, 
princípio: a história social de uma cidadezinha — Itabira —, uma 
vila onde se enraíza uma família, a dele: ouro, ferro e, depois, 
histórias. Para interpretá-las devo obedecer ao pedido paterno: 
organizar esse arquivo, inventariá-lo, dotá-lo de acessibilidade. 
Reconstruir uma tradição e apresentar as homenagens filiais. Mas, 
ao mesmo tempo, algo dentro de mim opõe-se ao comando 
paterno. O meu texto inclui o dele, mas é uma construção minha, 
a partir de suas cartas, de suas palavras. Como lidar com essa 
herança? É preciso, ao contrário de Hamlet, exorcizar os fan- 
tasmas e obedecer a outro comando, mesmo que em contradição 
ao primeiro. Para construir sua própria identidade como escritora 
e intelectual, além do desejável rigor crítico, a pesquisadora-filha 
necessita escolher a herança que mais a atrai, nunca atingindo a 
inteireza de uma história, o conhecimento da totalidade. 

Como arranjar este arquivo? Por assunto? Certamente, o arranjo 
é passível de submeter-se a critérios metodológicos  mais ou 
menos consagrados. As cartas podem ser reduzidas no máximo, 
ou no mínimo, dependendo de como se julga a questão, a uma 
organização alfabética, submetida, por sua vez, a uma divisão 
por descritores temáticos. De fato, nas cartas especificamente “de 
trabalho”, há uma maior clareza, uma limitação de assunto. Mas 
e as outras, a maioria? Dificuldades de classificação brotam das 
cartas escritas para os principais interlocutores de Luiz Camillo, os 
intelectuais com os quais exerce intensa sociabilidade; também 
com diplomatas e outros mais. O que caracteriza essas cartas é 
a polifonia, a mistura de assuntos. Assim, como realizar a proeza 
classificatória, se política mistura-se com literatura, doenças 
mesclam-se às finanças, assuntos sérios à ironia, outras vezes, 
ao humor? Algumas cartas transformam-se em tratado de ética. 
Encontro poesia em meio às finanças: reminiscências itabiranas 
surgem em missivas que deveriam tratar de assuntos estritamente 
bancários… Tudo se mistura com tudo, perfazendo uma realidade 
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multifacetada, complexíssima, algumas vezes, organicamente 
coesa, noutras, contraditória. “O mundo é muito misturado”, já 
dizia João Guimarães Rosa. 

Em relação à sedução que os arquivos exercem sobre Luiz 
Camillo, dão testemunho notas esparsas e planos de trabalho. 
Escritos, alguns, antes da viagem à Europa, outros, depois, 
demonstram o desenvolvimento de sua reflexão sobre arquivos 
e sua organização. Esses trabalhos, alguns terminados, outros 
inacabados, produzidos em meio a uma vida tumultuada são, 
entretanto, significativos, porque neles se delineia um olhar arguto, 
crítico, a perscrutar e a estabelecer relações entre perspectivas 
diferentes, a reparar nas coerências ou contradições mostradas 
em documentos oficiais, ou não oficiais, a intuir, gestalticamente, 
conexões novas entre fatos conhecidos. 

Luiz Camillo considerava a teoria condição necessária, mas 
não suficiente, para um historiador construir de modo rigoroso 
um texto historiográfico e, nisso, sua posição coincide com a do 
historiador Francisco Iglésias para o qual “quem acredita mais nas 
teorias que nas fontes é pouco indicado para historiador”.11 

E essa vocação mostra-se em vários passos. O primeiro é a 
convicção de Luiz Camillo da importância da pesquisa em ar- 
quivo: é o que ele próprio pratica no Arquivo Público Mineiro, 
na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional. Do acervo do 
primeiro, Luiz Camillo retirou o material que resultou em diversas 
monografias sobre a civilização do ouro. Também pesquisou em 
arquivos estrangeiros, principalmente portugueses, procurando 
localizar documentos referentes à nossa formação. 

Uma ocorrência comum a todos os países da América é que os 
documentos de nossos primeiros tempos encontram-se sobretudo 
em instituições ou arquivos particulares europeus. Além disso, 
a manutenção e a conservação de arquivos, no Brasil, sempre 
foram extremamente difíceis por fatores de ordem geográfica, 
como o clima e a umidade. 

Em notas manuscritas sobre “O problema geral da pesqui- 
sa de documentos de interesse para a História do Brasil”, Luiz 
Camillo menciona a quase inexistência de fontes manuscritas 
referentes aos nossos começos. Em conseqüência das diversas 
fases dos quatro séculos da colonização, é óbvio que todas as 
questões relacionadas com o início e o desenvolvimento dessa 
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colonização só poderão ser conhecidas depois de trabalho de 
investigação geral nos acervos documentais de Portugal, porque 
“da primeira metade do século xVI, até hoje, no Brasil, não 
se encontrou um único documento original, cópia ou registro 
contemporâneo e da segunda, os existentes são em número 
extremamente limitado”.12 

Os arquivos destinam-se a registrar, a conservar, numa luta 
travada contra o inevitável esquecimento, a perda, a destruição. 
Luiz Camillo, diante da situação dramaticamente lacunar dos 
arquivos brasileiros — “casas”, cujo “comando” está no exterior —, 
é tomado pela paixão do arquivo a que se refere Derrida em seu 
ensaio-conferência Mal d’archive. Na interpretação de Derrida, 
a busca arquivística se assemelha a uma doença (mal), marcada 
pelo desejo compulsivo de um retorno a um lugar arcaico, 
ao começo absoluto.13 Almeja-se o documento verdadeiro, ori- 
ginal, último: desejo irrealizável, e por isso, paradoxalmente, 
móvel poderoso da pesquisa histórica. 

Para Derrida, a questão do arquivo é prioritária, fundamen- 
talmente política. A própria etimologia da palavra indica esse 
sentido. 

 
[Essa questão] atravessa a totalidade do campo e na verdade 
determina por completo o político como res publica. Nenhum 
poder político sem controle de arquivo, ou da memória. A 
democratização efetiva se mede sempre por este critério 
essencial; a participação e o acesso ao arquivo, à sua cons- 
tituição e à sua interpretação. De modo inverso, as falhas 
de democracia se medem por aquilo que uma obra recente 
e notável por tantos motivos intitula Archives interdites.14 

 
 

A dedicação de Luiz Camillo aos arquivos é emblemática. 
Dedica suas energias a minimizar nossa lacuna arquivística; 
procura estabelecer sua própria “origem” individual e nacional 
e, ao mesmo tempo, põe em dúvida os discursos históricos que 
afirmam origens inequívocas. Daí, talvez, a incompletude de sua 
obra — tanto de historiador quanto de arconte. 

Em um segundo passo, Luiz Camillo elabora diversos planos: 
um projeto de organização do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN)15 para Rodrigo Mello Franco de 
Andrade, antecedendo ao plano de Mário de Andrade, do qual 
se utilizou Gustavo Capanema para a mesma instituição. 
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Ressalta desse projeto de Luiz Camillo a noção muito clara, 
confiante, de uma civilização brasileira, atitude, aliás, existente 
em muitos homens da sua geração. Atitude que não é nem ufa- 
nista nem, tampouco, negativa em relação a tudo que já se fez, 
à nossa capacidade e ao que podemos ainda realizar. Há muito 
a fazer no campo específico da história: localizar e organizar os 
arquivos brasileiros, democratizar o conhecimento. 

Luiz Camillo planejou também um Serviço Nacional de 
Arquivos Brasileiros, basicamente um estudo sobre os arquivos 
históricos, administrativos e literários.16 Em suas anotações, chama 
a atenção para a importância dos estudos auxiliares de História 
que, para ele, não estavam sendo feitos com o rigor necessário. 
Certamente uma crítica à Universidade do Brasil, recém-fundada, 
e uma afirmação implícita do grande equívoco que foi o fecha- 
mento da Universidade do Distrito Federal (UDF). E Luiz Camillo 
justifica a necessidade desses estudos para a formação geral do 
historiador. 

 
A paleografia, a diplomática, a cronologia e os demais estudos 
auxiliares constituem praticamente, na grande maioria dos países 
cultos, a preparação técnica indispensável aos investigadores, 
ainda quando se ocupam de períodos em que o estudo destas 
disciplinas não tenha aplicação imediata. Nos trabalhos meditados 
e longos destas disciplinas é que os historiadores vão procurar 
o rigor das exposições e a segurança das fontes. Henri Hauser,17 

por exemplo, sendo um dos maiores historiadores da história 
moderna e dos fatores econômicos dos tempos recentes é, ao 
mesmo tempo, um erudito de longa experiência.18 

 
Entretanto, em que pese a importância das fontes primárias, 

imprescindíveis para dotar de rigor qualquer pesquisa histórica, 
elas oferecem, pela complexidade de sua produção e origem, 
algumas questões instingantes. É o que Luiz Camillo também 
ressalta, mostrando que o historiador não deve aceitar acritica- 
mente os documentos por si mesmos. Há que se fazer ilações e 
validá-las. 

 
 

A ausência desses conhecimentos influirá ainda durante muitos 
anos de maneira poderosa na qualidade dos nossos estudos 
históricos e a fé cega nos documentos,19 encontrados ao acaso e 
divulgados sem crítica e sem interpretação. 
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É conveniente, entretanto, chamar a atenção para um aspecto que, 
sendo geral para o passado de toda a América, tem sido muitas 
vezes desprezado no Brasil. O documento escrito, mormente 
os relativos ao período medieval, depois de estabelecida pelos 
métodos adequados a sua autenticidade, pode ser aceito como 
o resultado da fixação de usos e práticas, já integrados no am- 
biente social de um país ou de uma região. Os exemplos podem 
ser referidos facilmente, porém, limitando à documentação da 
Península Ibérica basta seguir os espanhóis e os documentos 
sobre as instituições municipais lusitanas, divulgadas em 
Portugalia Monumenta Historica, vol. [Seges] etc. 
De outro lado, as informações sobre a América, mesmo quando 
contidas em documentos oficiais, dotados de absoluta autentici- 
dade,20 já não podem ser aceitos sem um exame atento, pois, as 
providências oficiais, consubstanciadas em inúmeras cartas e 
ordens régias, alvarás, regimentos etc., significam a permanência 
de usos e costumes exatamente contrários às medidas decretadas; 
e as autoridades, tanto da América, como da Europa, determi- 
navam providências para a correção destes usos, muitas vezes, 
integrados no ambiente senhorial. Todos os capítulos referentes 
à liberdade dos índios, à aplicação da justiça e às questões fiscais 
só podem  ser  estudadas com  extremo  cuidado. Um  exemplo 
isolado por nós [e] já divulgado em outra ocasião21 pode ser aqui 
referido e resulta da comparação de duas informações sobre os 
trabalhos de Domingos Jorge Velho, o destruidor dos Palmares. 
A primeira, de autoria do bandeirante, conta os altos intuitos 
civilizadores que o levavam ao sertão.22 

 
Luiz Camillo chama a atenção para as duas interpretações 

divergentes em relação à atuação do bandeirante Domingos Jorge 
Velho. Ao auto-elogio de Domingos Jorge Velho, citado em carta 
de Frei Francisco (de Lima), bispo de Pernambuco, dirigida à junta 
das missões, contrapõe-se o relato do próprio Frei Francisco, 
encontrado na mesma carta, afirmando justamente o contrário do 
que declarara o bandeirante sobre suas atividades.23 

Em cada sociedade, os documentos produzidos resultam de 
relações de força articuladas para conquistar e manter alguma 
forma de poder: político, econômico, ideológico. As observações 
de Luiz Camillo, provavelmente inspiradas por suas leituras de 
Lucien Febvre e Marc Bloch, coincidem, portanto, com as futuras 
ponderações de Michel Foucault ao observar que os problemas 
da História se resumem em o questionar dos documentos.24 
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O documento não é o feliz instrumento de uma história que seja, 
em si própria e com pleno direito, memória: a história é uma 
certa maneira de uma sociedade dar estatuto e elaboração a uma 
massa documental de que se não separa.25 

 
Se lembro aqui a tão citada frase de Michel Foucault, é porque 

penso ser plausível estabelecer-se um paralelismo com a reflexão 
de Luiz Camillo, na esteira de outros historiadores de sua época, 
ou seja, nos fins dos anos 1930, ao alertar para o perigo da “fé 
cega nos documentos encontrados ao acaso, sem crítica e sem 
interpretação”. Mesmo dotados de “absoluta autenticidade”… Sua 
convicção, baseada na prática de outros investigadores, é de que 
primeiro é “preciso sumariar e organizar em séries documentais 
o material localizado”, porque “contratar a indiciação ou cópia 
de documentos avulsos, sem sistematização, seria repetir erro 
conhecido”. A organização em séries leva à possibilidade de 
se constituir um objeto histórico, perceberem-se mudanças e 
permanências, diferenças e similitudes. Hoje, depois da crítica 
da historiografia oitocentista pela Escola dos Anais e outros e 
com a divulgação dos trabalhos de Foucault, fica mais evidente 
a importância dos problemas historiográficos levantados por 
Luiz Camillo. Em relação ao paralelismo aqui traçado com o 
pensador francês, ele se circunscreve, evidentemente, à ten- 
dência crítica e à racionalidade que deve guiar o historiador, 
herdeiros ambos do espírito do Iluminismo clássico, apontado 
por Sergio Paulo Rouanet.26 

Luiz Camillo, professor erudito, historiador de 34 anos que traz 
de Portugal documentos, incunábulos e obras raras, acrescenta 
algo à sua reflexão. Ser erudito é preciso, e o rigor, indispen- 
sável à bagagem do historiador honesto. Atitude vinculada ao 
positivismo do século xIx, essa erudição à la Ranke certamente 
era necessária à ultrapassagem do que Angela Maria Gomes 
denomina de tradição providencialista.27 Mas o historiador 
precisa, também, como escreverá Luiz Camillo, depois de 
organizar em séries e laboriosamente pesquisar a documentação, 
questionar os documentos. Não apenas buscar soluções, mas 
também levantar problemas. O amadurecimento de sua prática 
reflexiva o levará, pouco depois, a interessar-se por problemas 
da filosofia da história. 
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Autodidata, Luiz Camillo foi guiado por sua paixão pela 
pesquisa, pelas fontes primárias, que reconheceu como de 
difícil obtenção para o estudioso brasileiro. Creio ser possível 
aplicar-se a ele as palavras da historiadora Angela Maria Gomes 
para definir as virtudes que, àquela época, eram exigidas da 
produção historiográfica. O trabalho do historiador seria de 

 
 

busca, classificação, divulgação e aproveitamento do documento. 
Os historiadores podiam contribuir para seu campo do saber 
publicando inéditos ou traduzindo textos de outros autores 
fundamentais. O trabalho de pesquisa “erudita” não exigia a 
produção de um texto original do autor, necessitando a história 
do Brasil de uma longa e difícil acumulação de materiais capazes 
de permitir sua escritura. Trazer documentos para o país, arranjá-los 
e publicá-los era tarefa primordial, para o que um capital de 
relações sócio-políticas era condição quase essencial.28 

 
Ou seja, a descoberta, a busca, o preparo e a divulgação dos 

documentos da nossa história serão sempre indispensáveis para 
que se possa criar uma verdadeira tradição historiográfica. Uma 
vez assim realizado — e os esforços de Luiz Camillo, ao lutar em 
prol desse objetivo foram concretos e tangíveis —, resta ainda ao 
historiador interpretar e dar sentido à massa de documentos. Luiz 
Camillo preocupou-se também com a segunda tarefa, como se vê 
por seu ensaio “O problema geral…”, mas não teve tempo nem 
condições para dedicar-se a ela e deixar uma influência decisiva 
na produção historiográfica brasileira do período. 

Ao procurar Rodolfo Garcia, para saber como realizar inves- 
tigação do período colonial brasileiro, o escritor paraguaio Justo 
Pastor Benitez recebe do então Diretor da Biblioteca Nacional a 
seguinte resposta: 

 
 

Recomendo-lhe que consulte Luiz Camillo; é a cultura mais séria 
que conheço de história colonial e de limites. Esta certeza eu a 
confirmei mais tarde, quando a vida me trouxe de novo a estas 
praias. Luiz Camillo, que eu não conhecia, me estendeu a mão, 
fez com que me dessem o primeiro trabalho, me presenteou 
com livros, abriu-me seu lar exemplar — e seu escritório. Que 
nobre mineiro e que grande brasileiro  este  homem  manso, 
puro cristão.29 
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A POLARIZAÇÃO POLÍTICA 
 

 
 

E a nossa Universidade? Este ano pretendo 
movimentar bastante meu curso.1 

Portinari 
 
 

Como vai a Faculdade do Capanema ? (...) Os jornais daqui não 
têm dado nenhuma notícia a respeito. Muitas lembranças a todos 

que conosco trabalharam, especialmente ao Prudente, 
ao Mário, ao Graciliano e a Dona Maria Luiza.2 

Luís Freire 
 
 
 

Nos fragmentos acima, destacados de cartas escritas por dois 
professores, nota-se a diferença no tratamento dado ao objeto 
ao qual se referem: a Universidade do Distrito Federal (UDF). 
Portinari refere-se, esperançoso, otimista, à nossa Universidade, 
enquanto Luís Freire, após a experiência frustrante da extinção 
desta, refere-se à Universidade do Brasil, que veio substituir a 
UDF, como a Faculdade do Capanema. Na utilização ou ausência 
do pronome possessivo nossa talvez esteja a chave do problema 
levantado pela criação e insólita extinção da Universidade do 
Distrito Federal. Se ela é nossa é por que nos interessa, nos cabe, 
nos toca, é de nossa predileção, lugar onde trabalhamos e criamos, 
algo que é por nós querido, que nos pertence. 

Atitudes contrastantes de afetividade e afastamento aí se 



exprimem: o nossa de Portinari, repetido por tantos outros 
professores,3 representa a possibilidade da realização de uma 
obra comum. Tendo um corpo docente heterogêneo em termos 
ideológicos, mas harmonizado pela certeza de poder alavancar 
uma realização absolutamente sui generis no Brasil, a UDF 
congregou em pouco tempo um grupo de professores conside- 
rado notável por todos os que a estudaram posteriormente. Se 
a capacidade dos professores, já recrutados ou em processo de 
recrutamento em diversas partes do Brasil e do estrangeiro,4 é 
reconhecida, também o são a plasticidade e fecundidade de seu 
currículo e a freqüência interessada de seus alunos.5 

Em 4 de abril de 1935, a UDF foi criada por um decreto 
do prefeito Pedro Ernesto Batista, vinculada estatutariamente 
à Prefeitura do Distrito Federal, e tendo Anísio Teixeira como 
mentor e dinamizador do projeto. Em 21 de maio de 1938, de 
acordo com o decreto municipal 6215,6 autorizado e aprovado, 
pessoal e diretamente, pelo Presidente da República, Getúlio 
Vargas, a UDF foi reorganizada. Entretanto, sua existência 
contrariava o projeto educacional de Gustavo Capanema, Mi- 
nistro da Educação, que visava a centralização da educação 
no Brasil. 

A Igreja Católica era também contrária às ideias liberais de 
Anísio, aluno de Dewey na Columbia University e integrante, 
junto com Fernando de Azevedo, Cecília Meirelles, Francisco 
Venâncio Filho, Paulo Carneiro e outros professores do movi- 
mento renovador da Escola Nova, cujo ideário se concretizou no 
Manifesto da Escola Nova, redigido por Fernando de Azevedo. 
Para os escolanovistas, a escola pública brasileira deveria manter 
o princípio republicano da laicidade. Deveria, também, ser 
universal — estender-se a todos —, obrigatória e gratuita para 
a população escolar impossibilitada de freqüentar as escolas 
confessionais pagas. 

Alceu Amoroso Lima, lider católico e, àquela altura,7 implacável 
adversário do pensamento pedagógico liberal e democrático de 
Anísio, temendo um golpe de força contra as instituições, escreve 
a Gustavo Capanema, em junho de 1935,8 incitando-o a tomar 
alguma atitude punitiva e oferecendo-lhe, ao mesmo tempo, o 
apoio dos católicos. 

Em 14 de março de 1936, Sobral Pinto escreve ao cardeal Leme, 
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preocupado com a possibilidade de o ensino religioso ser retirado 
das escolas públicas. Achava que era preciso lutar contra ateus e 
comunistas, os quais, inexplicavelmente, eram identificados com 
os pensadores liberais da educação escolanovista, Anísio à frente. 
Era preciso, para Sobral, um verdadeiro Dom Quixote, defender 
“a causa”, expressão que significava a causa católica e seus ideais. 
Ao saber que Francisco Campos havia sido nomeado Secretário da 
Educação do Distrito Federal, em substituição a Anísio Teixeira, 
Sobral Pinto — o puro Sobral, corajoso defensor de comunistas 
como Luiz Carlos Prestes e o filósofo Berger — sente-se na obri- 
gação de ir à casa de Campos felicitá-lo, considerando-o “um 
sincero partidário do programa católico”. Se a confiança de Sobral 
Pinto na sinceridade de Francisco Campos pode ser considerada 
como exagerada, para não dizer equivocada, já a sinceridade de 
Alceu Amoroso Lima parece não oferecer dúvidas. Seu temor em 
relação à possibilidade de um golpe de força estava fundamen- 
tado in re : pouco depois, em novembro de 1935, acontece, de 
fato, uma “insurreição nacional-libertadora” conhecida como o 
levante comunista. Seu receio quanto a Anísio, entretanto, não 
possuía  fundamento.9 

De certa forma, a criação da UDF10 atestaria a autonomia que 
o Distrito Federal desejava manter, tornando-se a recém-criada 
universidade um espaço para discussão. Talvez fosse isso mesmo 
que o governo desejasse eliminar, àquele momento, da arena 
acadêmica: o debate de ideias. O pano de fundo: uma luta acir- 
rada pelo controle do saber — e do poder — no Brasil. Seu 
desfecho: a extinção de uma universidade que possuía todos os 
quesitos essenciais para se tornar um centro irradiador de saber 
e cultura. Uma verdadeira batalha, de intensidade dramática, 
travada durante três anos. Um embate de mentalidades, de 
visões de mundo. Em breves palavras, a historiadora Marieta 
de Moraes Ferreira resume o fulcro da questão: 

 
 

A polarização política entre forças de esquerda e direita no Brasil 
acabou por levar Getúlio Vargas a dar um golpe de Estado que 
garantirá sua permanência no poder, agora como ditador. A 
instalação do Estado Novo em 1937 permitiu a eliminação da 
UDF e a integração de seus quadros à Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade do Brasil em 1939.11 
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Há concepções opostas sobre o que deveria constituir uma 
universidade. De um  lado,  seguindo  o  movimento  mundial 
de centralização em todas as esferas, com fortalecimento do 
Estado, a seca convicção de que a UDF deveria desaparecer. 
Para Gustavo Capanema, 

 
 

(...) a existência da Universidade do Distrito Federal constitui 
uma situação de indisciplina e desordem no seio da adminis- 
tração pública no país. O Ministério da Educação é, ou deve 
ser, o mantenedor da ordem e da disciplina no terreno da 
educação.12 

 
A grande ênfase na disciplina é necessária para a efetivação 

da centralização e da modernização burocrática que se faz no 
Brasil de então. Todavia, a noção de disciplina, ao ser deslocada 
para o plano universitário, lembra, por sua pouca flexibilidade, 
as teorias de fabricação em série. Em junho de 1938, Gustavo 
Capanema apresenta ao Presidente Getúlio Vargas minuta de 
projeto-lei para o fechamento da UDF e incorporação de seus 
cursos à Universidade do Brasil. Em carta encaminhando o 
projeto-lei, firma o princípio disciplinar: 

 
Sr. Presidente: O Estado Novo se assenta num princípio essencial: 
a disciplina. Disciplina significa ordem e clareza; economia e 
eficiência; simplicidade e rapidez. A disciplina implica resul- 
tados, a saber, o máximo aproveitamento do esforço humano. 
Num regime de disciplina, e para que tal resultado se obtenha, 
a primeira providência a ser tomada é colocar as coisas no seu 
lugar próprio e adequado.13 

 
De outro lado, fora do seu lugar, os “inadequados”, alguns 

entusiasmados professores da UDF, entre os quais Luiz Camillo, 
lutam, teimam, não querendo aceitar o inevitável. Permanece 
até o fim, curiosamente, a esperança de que ainda fosse possível 
salvá-la. A universidade, uma instituição aberta para a criação 
intelectual, não pode prescindir da liberdade de pensamento. 
Paralela ao projeto da UDF e prova desse ambiente aberto a 
discussões é a criação da revista Estudos Brasileiros, publicação 
bimestral do Instituto de Estudos Brasileiros. Visando a um maior 
conhecimento do Brasil, ela dá espaço a ideias divergentes e 
abriga, entre seus editores, delegados regionais e colaboradores, 
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intelectuais de amplo espectro ideológico, na maioria liberal.14 

Luiz Camillo de Oliveira Netto e Cláudio Ganns eram os editores 
responsáveis. 

Em contraste com o estatismo que se instalava no país, a UDF 
oferecia um espaço de dinamismo onde interagiam personalidades 
variadas, com ideários e valores diversos, quando não opostos, 
estimulados pela consciência de realizar obra pioneira, visando 
não só a criação de centros de pesquisa, mas “a formação segura 
e orientada do professorado do ensino secundário”.15 

A nomeação de Luiz Camillo para a UDF muda radicalmente 
a sua vida. Em primeiro lugar, abdica da função de direção da 
Casa de Rui Barbosa, o que fraciona o já diminuto orçamento 
com que sustenta a família; mas ele compreende, até certo ponto, 
a necessidade de tal ato. Escreve a Ernesto Ennes: 

 
 

Entre outros  muitos contratempos  (...) houve  a  lei sobre  os 
serviços públicos, de dezembro p.p. que impede, intransigen- 
temente, a acumulação de funções públicas federais, municipais 
ou estaduais. Foi medida muito louvável pois, no Brasil e princi- 
palmente no Rio, uma só pessoa detinha dois, três e às vezes 
mais cargos. Um caso especial, como o meu, era, entretanto, 
perfeitamente justo: reunir a direção de um museu-biblioteca e 
4-5 aulas semanais na Universidade. Desapareceu absorvido na 
onda dos abusos que se vinham praticando e, apesar de tudo, 
mantenho o meu juízo favorável sobre essa medida, pois, antes 
sacrificar elementos isolados com o resguardo dos interesses 
coletivos. 
Perdi com esta lei cerca de metade dos meus vencimentos e, por 
outro lado, não consegui ter em dia algumas pequenas fontes 
particulares de renda, insignificantes é verdade, porém, que sempre 
representariam ponderável auxílio naquele momento.16 

 
 

Mas essa não era a questão fundamental. Na verdade, a 
nomeação chegara em hora propícia. Cansado do trabalho 
burocrático na Casa de Rui Barbosa, Luiz Camillo aceita, 
entusiasmado, o convite para ensinar na nova Universidade. 
Começa logo a pensar, com Afonso Arinos e Nélson Romero, 
no plano para a organização e a publicação de um Boletim da 
Universidade do Distrito Federal.17 

Luiz Camillo começa a lecionar como professor contratado18 

de História das Artes e das Indústrias no Instituto das Artes da 
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UDF em 1936, trazido por Afonso Penna Júnior, nomeado reitor 
em 20 de março do mesmo ano. Em 28 de abril de 1937, Luiz 
Camillo renova o contrato.19 Hermes Lima, diretor do Instituto 
de Economia e Direito, no qual se inseria o curso de História 
e Geografia, havia sido preso e demitido por motivos políticos. 
Luiz Camillo fará parte deste Instituto em 1938.20 

Apesar do ambiente crescentemente instável na UDF, Luiz 
Camillo,  que  se  inseria  numa  linha  de  pensamento  liberal 
— nem socialista, nem muito menos integralista —, começa a 
preparar suas aulas de história, a lecionar e a entusiasmar seus 
alunos. Sua experiência de pedagogo não o inscreve tampouco 
na linha de ação de um técnico ou especialista em educação, 
pelos quais, aliás, não esconde seu “sincero horror”, porque 
afastados da realidade brasileira. Para ele, que percebe na 
formação do professorado para o ensino secundário a possibi- 
lidade de renovação espiritual do país e condição para o desen- 
volvimento de nossa nacionalidade, a escola é, antes de tudo, um 
professor à frente dos alunos. Muito mais do que a aplicação de 
técnicas e métodos avançados, o ensino secundário deve ter em 
vista a formação, o desenvolvimento e a disciplina das qualidades 
da inteligência que são as mesmas em qualquer época e país e 
não o início da especialização apressada. Em seu comentário à 
conferência de Castro Barreto, Luiz Camillo argumenta: 

 
 

Ensino clássico ou ensino científico, ele depende, exclusivamente, 
do professor, porque no fundo de todas as reformas burocráticas, 
que se escrevem no papel, há uma realidade viva e concreta e só 
ela interessa ao aluno, ao país e à própria cultura: é a sala de aula 
onde um homem que ensina está à frente de alunos que ouvem e 
procuram aprender. Só este homem, anônimo e desamparado, vai 
dispor da imensa capacidade de orientação do desenvolvimento 
intelectual do aluno, responsabilidade maior e mais importante 
que a de transmissão de conhecimentos.21 

 
Em manuscrito encontrado no arquivo de Luiz Camillo, há 

um trabalho sobre os estudos históricos no Brasil, provavelmente 
escrito para alguma aula ou apresentação, em que ele chama a 
atenção para a pobreza do ensino superior no Brasil e a impor- 
tância da UDF: 
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Um professor universitário francês,22 dos  mais  notáveis  que 
têm visitado o nosso país e talvez o que melhor soube avaliar 
a capacidade do  meio  intelectual  brasileiro,  particularizava 
em documento a desproporção existente entre a produção 
histórica, crítica ou erudita e a existência de numerosos núcleos 
de estudiosos de real mérito, em diferentes partes do país. 
Chamava, particularmente, a atenção para um confronto entre 
resultados destes estudos e os realizados em outros setores, 
como, por exemplo, no das ciências biológicas, em que, graças 
ao trabalho de sistematização de Oswaldo Cruz e seus discípulos, 
as investigações brasileiras vêm prosseguindo com singular brilho. 
(...) E, concluindo, apontava, como única razão de tudo isto, a 
deficiência inexplicável em nosso ensino superior, das faculdades 
de filosofia e letras. Esta afirmativa, verificável por todos aqueles 
que se interessam pelas questões culturais brasileiras, vem 
encontrando a sua conseqüência natural no extraordinário sucesso 
que vem acompanhando as patrióticas iniciativas da Universidade 
de São Paulo e da Universidade do Distrito Federal.23 

 
A grande questão daquele momento era a da formação das 

elites, discussão levantada por Luiz Camillo ao perguntar até que 
ponto e em que sentido influi o ensino secundário na formação 
das elites,24 isto é, na necessidade de preparação de um grupo 
de homens de visão sintética e panorâmica, com o hábito das 
ideias gerais. Nisso ele se aproxima de Fernando de Azevedo 
e de todos os estudiosos daquela geração, vendo na carência 
educacional um dos fatores da permanente falta de quadros 
competentes no Brasil. O que se almeja é a generalização da 
cultura, e seu argumento é o de que, tanto na França católica 
quanto nos países do socialismo avançado, tem-se em mira, com 
a educação, a formação de uma elite. 

Luiz Camillo observa que, logo depois da Primeira Grande 
Guerra, a França empreende uma campanha em prol de uma 
reforma de ensino que torne accessíveis às classes menos favore- 
cidas os meios de formação intelectual. Os adeptos do socialismo 
avançado, por sua vez, fazem a construção da sociedade ideal, 
sem castas e privilégios, depender do movimento em favor da 
generalização da cultura,25 que retirará da burguesia os últimos 
redutos da resistência: a educação e a cultura. 

Assim, Luiz Camillo pode ser definido como educador em sen- 
tido bem amplo, colocando a ênfase na educação da inteligência e 
na importância das ideias gerais. O último dos humanistas, assim o 
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definiu Fritz Teixeira de Salles, vendo nessa palavra a síntese entre 
o homem de ação e o homem de letras, considerado na mais alta 
acepção da palavra, aquela originária do humanismo clássico. O 
amigo e escritor mineiro o inclui, junto a Milton Campos e Carlos 
Drummond, naquela “ínclita geração de varões”. 

 
 

Ínclitos pelo saber ainda humanista e pela dedicação à inte- 
ligência, aqueles escritores se empenharam com eficácia na 
tarefa de ligar o clássico ao moderno. E foram ínclitos pela 
procura de novas formas estéticas ou mentais. Eram muitos 
os representantes desse grupo, mas especialmente três deles 
expressam o relevo admirável da turma de A Revista (1925) e 
do Café Cruzeiro, situado à rua da Bahia: João Alphonsus, o 
prosador primoroso; Carlos Drummond de Andrade (a criação 
poética) e Luiz Camillo (o erudito), sem falar no grande rilkeano 
que foi Emílio [Moura], no homem público exemplar que foi 
Rodrigo Mello Franco, do romancista Ciro dos Anjos e daquela 
encarnação do liberalismo que se chamou Milton Campos.26 

 
Dos contatos entre o jovem Fritz e o historiador Luiz Camillo 

sobrevive a imagem de um mestre falando a um discípulo: 
“Quando se calava, fixava em nós um olhar de tanta interrogação 
que nos retorcia na cadeira.”27 Em seguida, conta como eram as 
conversas entre os dois, de volta à casa da Domingos Ferreira, 
depois das aulas no prédio onde funcionava a UDF, à Praça 
Duque de Caxias: 

 
Da história da mineração e do imposto de captação, ele passava 
a Américo Vespucci descobrindo ou não as tantas Américas; 
passava da tese de Colombo à tese vespucciana como quem 
estava apenas mudando de lugar na sala. Sua cultura que tanto 
lembrava Capistrano e Calógeras, ou Euclides e os ensaístas do 
princípio do século, sua intimidade com os caminhos do pensa- 
mento moderno, refletiam, por outro lado — uma mineiridade 
que já não há. Mineiridade que trazia um forte traço de estoi- 
cismo, certo idealismo puro, o hábito imperceptível de enfatizar 
os valores em detrimento dos fatores, isto é, colocava os valores 
acima das funções. Este foi um modo de pensar que teve a sua 
época e profundas projeções.28 

 
A leitura dos manuscritos que contêm a preparação de 

algumas das aulas de Luiz Camillo mostra um professor que 
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levanta problemas, relaciona temas e épocas e apresenta uma 
bibliografia cuidadosa e extensa. Organiza conferências e 
permuta de livros com universidades latino-americanas, enca- 
minha pedido de livros à Sociedade Carnegie, à Sociedade da 
Cultura Inglesa, ao Instituto Histórico e Geográfico, à Sociedade 
de Americanistas e também a compra de publicações e revistas. 
Luiz Camillo procura realizar a sistematização das fontes para o 
estudo da história colonial brasileira, nela inserindo a relação entre 
história e documento, a importância dos documentos brasileiros 
(capitanias, vilas, cartórios, igrejas), e dos estrangeiros, provindos 
de Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Em seu 
arquivo encontram-se cópias fotográficas de bulas, de amostras de 
moedas cunhadas durante a ocupação holandesa em Pernambuco, 
de moedas coloniais, documentos antigos. Destacam-se, nesses 
papéis, a preparação de três aulas (15 páginas manuscritas) sobre 
os descobrimentos, incluindo os precursores de Cabral (franceses, 
espanhóis), Duarte Pacheco Pereira; a intencionalidade de Cabral, 
os documentos, a época; Pero Vaz de Caminha, Piloto anônimo, 
Mestre João; os cronistas: João de Barros, Goes, Osório etc. Para 
os estudos históricos em Minas traça o seguinte plano: 

 
 

I – Introdução 
1. Como fazer história. Método; 2. Limites da história; 3. Divisão: 
história econômica e política; 4. Documentos – diversas espécies: 
paleografia, diplomática, cronologia, crítica; 5. Exemplos: a) carta 
de Joaquim Silvério; b) códice do conde da Palma; c) valor da 
indicação bibliográfica. 
II – Fontes para o estudo da História Colonial 
1. Arquivo Público Mineiro; 2. Arquivos das vilas coloniais; 
3. Arquivos religiosos de Mariana, freguesias e capelas colo- 
niais; 4. Arquivos no estrangeiro – Portugal; 5. Publicação de 
documentos: a) legislação portuguesa; b) revistas nacionais. 
III – Bibliografia histórica 
Rodolfo Garcia – Varnhagen; História moderna: Oxford, England; 
Cambridge; Peuples et Civilizations; Bibliografia italiana; Clio; 
Helmotz; M. Pidal etc. 
IV – Temas esparsos 
a) evolução das cidades; b) escravos; c) condições de trabalho; 
d) assistência social. 
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V – Soluções 
a) Faculdades de filosofia; b) Bolsas: Rio, São Paulo, estrangeiro; 
c) Centro de estudos brasileiros; d) Bibliotecas: Faculdade de 
direito; Arquivo Público Mineiro; Secretaria do Interior; Secretaria 
Municipal; pesquisas. 
Organização de conferências: Municipalismo: Mário Casasanta; 
Anhania, diretor do Departamento de administração municipal 
de Minas; Urbanismo:29 convite aos departamentos de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia; Método em Sociologia: 
Euríalo Canabrava; Filosofia da História: Alceu Amoroso Lima; 
História Administrativa do Brasil: Rodolfo Garcia; Regência: 
Octavio Tarquínio de Souza. 

 
 

Professor de discrição e agudeza, Luiz Camillo, ao descrever 
as aulas do amigo Portinari na UDF, mostra o que ele considera 
a aula de um verdadeiro mestre: uma oficina medieval — as 
famosas guildas — em que mestre e discípulos trabalhavam e 
conviviam ao redor de um labor comum. 

 
 

Do muito que V. fez na Universidade e do muitíssimo que V. 
poderia fazer não se diz quase uma linha. Não encontro mo- 
tivo para este silêncio. Será por que o assunto desagrada aos 
membros do protetorado intelectual do Ministério da Educação 
ou será por que, no fundo, há pobreza dos críticos? O meu 
depoimento deve ser notadamente desvalioso, porém, para 
mim, as suas atividades como professor constituem um dos 
aspectos fundamentais da sua obra no que ela tem de sentido 
renovador e humano, pois, pela continuação das suas lições 
V. teria conseguido, certamente, fixar orientações e alargar 
ambiente para a arte brasileira. Pensei em escrever tudo isto, 
mas o pouco que consegui redigir pareceu-me demasiadamente 
violento. Ninguém contestará, entretanto, os dois valores da 
exposição da Escola Nacional de Belas Artes: o primeiro repre- 
sentado pela visão integral da sua obra, permitindo o estudo do 
conjunto e o exame da minúcia, e o segundo pela reflexão que 
todos os visitantes terão feito sobre o que vai representar para 
a cultura artística brasileira o trancamento sumário e insensato 
do seu curso de pintura. A sua qualidade de mestre (digo mestre 
para não confundir com o termo professor que adquiriu, hoje, 
nos vocabulários dos especialistas de educação, sentido estranho, 
e que significa um indivíduo que não entende da matéria e 
não ensina, mas que enche fichas e organiza estatísticas com 
admirável sabedoria) precisava ser focalizada, para que se 
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conhecesse bem como V. compreendeu a sua missão, vivendo 
com os alunos a que transmitia em longas horas de convívio a 
técnica da pintura e o apuro da sensibilidade. A sua aula era 
uma oficina medieval.30 

 
 
 
 

OS PROFESSORES ESTRANGEIROS: 
O CASO SILVA MARQUES 

 
 

Renovamos os contratos dos professores estrangeiros, retificando 
valores e indicações, reorganizamos completamente a nossa 

biblioteca que está repleta de obras fundamentais, de revistas, 
de monografias sobre todos os assuntos que interessavam aos 
nossos estudos, adquirimos o mais preciso e melhor material 
científico ao alcance dos nossos orçamentos e, finalmente, 

obtivemos autorização para nos [instalar] no antigo hospital 
Pedro Ernesto, vasta construção de mais de 20.000 m2, 

que estava sendo convenientemente adaptado.31 

Luiz Camillo 
 
 
 

Luiz Camillo vislumbra um mar imenso de possibilidades. 
Quando, em julho de 1937, viaja para a Europa, sua ideia é 
pesquisar em arquivos históricos, mas leva também consigo o 
firme objetivo de contatar professores e, quem sabe, trazer alguns 
deles para ensinar na UDF e formar, assim, professores brasileiros 
das ciências auxiliares da História. A Universidade de São Paulo 
já trouxera de Portugal o paleógrafo português Francisco Rebelo 
Gonçalves para preparar futuros professores e pesquisadores de 
História.32 

Em 17 de março de 1938, Luiz Camillo escreve ao professor 
João Martins da Silva Marques, paleógrafo português, professor 
da Faculdade de Letras de Lisboa e conservador da Torre do 
Tombo. Após referir-se à cópia desejada do Suplemento do Corpo 
Cronológico, convida-o a vir ensinar no Brasil: 
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Na ocasião em que visitei a Torre do Tombo, percorri as cader- 
netas de suplemento do corpo cronológico. Anotei, assim, várias 
indicações de documentos relativos ao Brasil, Índias etc. Desejava 
ser informado em quanto importaria a cópia, por pessoa habi- 
litada e da confiança de V. Excia., dos mesmos documentos. 
Naturalmente, preferia obter além da transcrição paleográfica, 
uma cópia em película Leica que poderei ampliar aqui. Será V. 
Excia. meu colega no entusiasmo pela microfilmagem? 
Na Universidade do Distrito Federal, (instituto de ensino superior, 
oficial, mantido pela municipalidade do Rio de Janeiro) em 
reforma que está se ultimando, vai ser criada, e possivelmente 
instalada ainda este ano, no curso de formação de professores de 
história, a cadeira de ciências auxiliares: paleografia e diplomática, 
especialmente aplicáveis à história brasileira. Em regra geral, para 
a regência das cadeiras novas têm sido contratados professores 
estrangeiros. Assim, por exemplo, cá estiveram os Professores 
Albertini e [Henri] Hauser, Gaston Leduc, Paul Deffontaines e 
outros. (...) seria possível a V. Excia. aceitar um convite para vir 
ao Rio, pelo prazo de um ano letivo (8 meses), e as condições 
necessárias para poder aqui trabalhar em regime de tempo 
integral. Comumente, os professores estrangeiros são contra- 
tados na base de 4 contos mensais, moeda brasileira. O custo 
de vida no Rio é, em geral, menos elevado que em Lisboa. 
Tenho a impressão que tida a aquiescência de V. Excia., poderei 
indicar, com todas as probabilidades de ser atendido, o nome 
de V. Excia. para inaugurar o curso de ciências auxiliares de 
história. 

 
 

Homem erudito, competente, Silva Marques qualifica seu 
rico curriculum vitae de “apagado e modesto”33 e, parafra- 
seando Capistrano de Abreu, declara “pertencer à sociedade 
dos homens, infelizmente, e chegava bem…”34 Na realidade, o 
homem perfeito para trazer aos alunos da UDF seus conheci- 
mentos: ler e transcrever documentos, em especial os relativos 
aos séculos xVI, xVII e xVIII. Entre seus inúmeros trabalhos 
na especialidade, destaca-se “exaustiva e documentada crítica 
à Paleografia Ibérica de J. M. Burnam em que revê com a mi- 
núcia e a exatidão indispensável aos trabalhos desta natureza 
a publicação do estudioso americano”.35 

A correspondência é interessante, às vezes, séria, outras, 
divertida, algumas vezes desconcertante. Trata-se de um pro- 
fessor europeu, português, de vida organizada, metódica — não 
era ele o homem a ler e transcrever documentos antiqüíssimos, 
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inclusive medievais, a cotejá-los, exercendo com minúcia e 
competência suas tarefas na Torre do Tombo? O programa 
que exige de seus alunos é rigoroso, inspirado nas aulas de 
paleografia e diplomática que se pratica nos melhores cursos 
de história da Europa e é o que deseja proporcionar aos alunos 
da UDF. 

 
 

Em Portugal, o ano escolar começa a 1 de Outubro e termina a 
31 de Julho; porém, o ano letivo (as aulas) abrange apenas de 
15 de Outubro a cerca de 15 de Junho, sendo o tempo restante 
destinado aos exames. Férias: 23 de Dezembro a 6 de Janeiro; 
3 dias de carnaval; 15 dias pela Páscoa, isto é, de Domingo de 
Ramos até Domingo de Pascoela. Em cada Cadeira anual (como 
é a minha) há 2 aulas teóricas, pelo menos, até 3, além de mais 
1 a 2 aulas práticas — isto semanalmente. As aulas têm a duração 
de 1 hora e os exercícios práticos (estes, quantos o professor 
quiser), todos obrigatórios, 2 horas. Exercícios de freqüência, 
também obrigatórios; e, em regra, 2 a 3 por ano. Exames, só 
escritos e com parte teórica e parte prática; porém, para os 
alunos voluntários, isto é, os que freqüentam as cadeiras em 
regime de curso livre, há prova oral com duração de 20 a 30 
minutos. Chamadas orais, sempre que o professor queira. Só 
faço uma anualmente, depois da Páscoa, e que versa sobre toda 
a matéria dada. Exames por cadeiras. Este é o regime vigente e 
que tem vários inconvenientes já bem patentes.36 

 
Luiz Camillo, um ser pleno de ideias, ações e arrebatamentos 

era, em certo sentido, o oposto do paleógrafo português. Erudito, 
sim, rigoroso, sim, mas que distância entre o homem que tinha sua 
vida absolutamente regrada e cronologicamente controlada — Silva 
Marques — e o erudito mineiro Luiz Camillo, um engarrafador 
de sonhos. Fazia inúmeras anotações que, por falta de tempo, só 
raramente resultavam em trabalhos completos. Disciplina, tanto 
no campo pessoal, quanto no ideológico e político, era anátema 
para ele. Como deve ter odiado o texto estadonovista sobre disci- 
plina… Apesar disso, ou talvez por causa disso, dessa diferença 
de temperamentos e, ao mesmo tempo, de certa semelhança de 
interesses intelectuais, homens tão diversos começaram a trocar 
ideias em Lisboa, e entenderam-se muitíssimo bem naquilo que 
os apaixonava: a documentação histórica. Luiz Camillo consegue 
convencer Silva Marques a trocar a pacata Lisboa pelo Rio de 
Janeiro, para ensinar na tropical, mas já bem conceituada, UDF. 
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Gostaria que ele viesse logo, mas o professor não podia viajar 
sem se preparar cuidadosamente. Escreve Silva Marques: 

 
 

E ensinar  uma  matéria como  é  a  Paleografia! Matéria  que 
exige indispensavelmente tempo demorado, prática assídua, 
leituras freqüentes e longo treino e, ainda, estreito e diuturno 
contato do professor com os alunos. Assim, em pouco mais 
de três meses, que poderia eu fazer de profícuo e de apro- 
veitável? Comigo certamente V. Ex.ª reconhecerá que nada. 
Nem eu ficaria de bem com a minha consciência: seria um 
dinheiro mal ganho e os resultados da missão que me é con- 
fiada seriam nulos por um motivo de ordem material. Mas há 
mais. Eu — com toda a franqueza o disse logo a V. Ex.ª na 
minha carta de 30 de Março — não estou suficientemente e 
probamente preparado para ir já, sem mais demora ao Brasil, 
reger uma cadeira de tanta responsabilidade numa Escola da 
categoria da Universidade do Rio, escola de recente fundação 
e, por isso mesmo, Escola em que é ainda maior e mais árdua 
a responsabilidade, sempre tão pesada, de um professor. Sem 
falsa modéstia, sem modéstia de convenção, repito: não estou 
preparado para ir já reger tal cadeira. E não só isto. Também 
não tenho suficiente material para poder aí trabalhar longe da 
Torre do Tombo e de Portugal e dos meus livros — sobretudo 
longe da Torre do Tombo e da minha biblioteca.37 

 
Houve muitas marchas e contramarchas nessa correspon- 

dência. Silva Marques teme as formalidades burocráticas, 
condição sine qua non para sair de Portugal e, 

 
 

além de imprescindíveis, muito demoradas pois a nossa buro- 
cracia é muito má, muito má e demorada, ronceiríssima; tão 
ronceira e sonolenta que ainda ontem não tinha chegado  o 
pedido do Embaixador38  ao Instituto para a Alta Cultura, que é 
a repartição por onde o negócio há de correr.39 

 
Finalmente, Luiz Camillo consegue de Alceu Amoroso Lima 

o convite oficial40 ao paleógrafo português. Em 21 de abril de 
1938, Luiz Camillo envia a Silva Marques, “pelo correio comum, 
um guia do Rio de Janeiro no qual assinalei a Universidade e que 
ser-lhe-á de muita utilidade”. Quando Silva Marques confessa-lhe 
receio diante da perspectiva de uma viagem marítima, porque 
“eu, nisto, nem pareço português, pois enjôo constantemente”,41 
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Luiz Camillo procura acalmá-lo, contando42  a ótima viagem que 
fizera para a Europa, em 1937. 

O professor brasileiro descreve o clima do nosso país, informa 
ao professor português sobre as diferenças das estações, dos 
períodos escolares. Explica também os diversos cursos que Silva 
Marques poderia dar na Universidade do Distrito Federal, caso 
ainda pudesse vir no segundo semestre de 1938: introdução à 
crítica histórica ou mesmo introdução às ciências auxiliares da 
história.43 

O manuseio e a prática de leitura e decifração de documentos 
antigos é condição sine qua non na formação do historiador que 
almeje exercer com honestidade o seu ofício. Luiz Camillo admira 
sobremodo o historiador Henri Hauser, que ensinara na UDF,44 

citado como exemplo de competência: ao pesquisador em história 
é necessário dominar as ciências auxiliares para trabalhar com 
a documentação referente ao Brasil Colonial. Para compreender 
e estudar os aspectos econômicos, sociais ou políticos daquela 
época relativamente remota, há que haver preparo técnico, 
erudição e rigor metodológico.45 

Esclarece sobre a UDF: a natureza do ensino, os alunos, 
a necessidade do envio da bibliografia e a elaboração dos 
programas. 

 
 

5. O ensino na Universidade tem caráter científico geral. Os 
alunos possuem o curso secundário de cinco anos, em geral 
com fracos conhecimentos de latim, e medíocres de português, 
história geral e do Brasil. A elaboração do programa e distribuição 
da matéria, horário, etc. ficarão a cargo de V. Excia. Em média, 
há 3-4 aulas por semana, com a duração de 40-50 minutos. Os 
exames (provas) são escritos, 2 ou 3 vezes ao ano. A freqüência 
é obrigatória, havendo, entretanto, alunos ouvintes. O número 
de alunos é sempre inferior a 30, e raramente sobe a mais de 
uma dezena. 
6. Não há necessidade de trazer espécimes de escrita dos séculos 
xVII e xVIII que aqui são facilmente encontráveis. Convém e 
muito reunir os das épocas anteriores. Mormente os do século 
xVI. Acredito que será muito viável editar-se aqui a coletânea 
de fac-símiles paleográficos, desde que seja possível trazer o 
material para o trabalho. 
7. Ficando a cargo exclusivo de V. Excia. a elaboração dos pro- 
gramas, terá V. Excia. oportunidade de organizá-los de acordo 
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com os estudos e investigações já realizados. Em meu entender, 
destituído de qualquer autoridade, julgo que seria muito interes- 
sante dar a orientação seguida nos cursos da École Nationale de 
Chartes, para paleografia e diplomática, aplicadas naturalmente a 
Portugal, enquanto se referisse à idade média, e, posteriormente 
desenvolver a parte relativa ao Brasil, bem menos complexa, 
como com muita razão nota V. Excia. em sua carta. 
8. Será conveniente trazer alguma bibliografia, principalmente de 
estudos espanhóis, pouco encontradiços no Rio. De minha parte, 
vou fornecer à biblioteca da Universidade uma pequena lista dos 
trabalhos clássicos para serem adquiridos desde já: Prou, Bouard, 
Paoli, Thompson, Reusseus, Dom Tassin, etc.46 

 
Em junho de 1938, enquanto a conversa epistolar com Silva 

Marques prossegue, Luiz Camillo é duplamente designado pelo 
Prefeito do Distrito Federal, Henrique de Toledo Dodsworth, 
Professor Catedrático de História do Brasil da 10ª Seção Didá- 
tica da Universidade do Distrito Federal e Diretor em comissão 
da Faculdade de Política e Economia da mesma Universidade. 
Otimista em relação ao que poderá realizar como professor 
e pesquisador, escreve a Lewis Hanke, diretor da Library of 
Congress, em 8 de agosto de 1938: 

 
 

Na carta anterior, que seguiu registrada e portanto só chegará às 
suas mãos depois desta, comunicava-lhe ter aceito a regência da 
cadeira de História do Brasil da Universidade do Distrito Federal 
e posteriormente a diretoria da Escola de Política e Economia 
da mesma Universidade. Esta transformação em minha vida 
virá permitir, dentro em pouco, retomar as minhas pesquisas 
com muito maior eficiência, pois não serei obrigado a perder 
muitas horas diárias com trabalhos meramente administrativos. 
Estou procurando organizar, tanto quanto possível no Brasil, 
uma seção de estudos para a história do Rio de Janeiro, a saber, 
inicialmente divulgação de documentos inéditos existentes em 
arquivos particulares (tabelionato) e públicos — correspondência 
dos governadores, atos discricionários, etc.47 

 
Luiz Camillo estabelece boas relações com os professores estran- 

geiros da UDF, entre eles Gaston Leduc e Pierre Deffontaines. O 
último estivera em Ouro Preto, onde conhecera Artur Versiani dos 
Anjos, com quem conversa sobre Luiz Camillo. Outro mineiro, 
Ciro dos Anjos, chefe de gabinete de Benedito Valadares, escreve 
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a Luiz Camillo, agradecendo a atenção dispensada no Rio a 
Deffontaines — professor de Geografia na UDF —, e comunica 
que enviara ao professor francês várias publicações. 

 
 

Enviei ao Prof. Deffontaines a Revista do Arquivo Público [Mi- 
neiro] e outros trabalhos. Mando-lhe agora, para fazer chegar 
às mãos do referido professor, os dados sobre a exportação 
do manganês — que você sugeriu lhe fossem enviados. (…) 
Recebi, também, a revista Geografia.48 

 
Pelas cartas trocadas com Silva Marques e pelo intercâmbio 

com o professor Deffontaines, já trabalhando no Brasil, percebe-se 
que aos professores estrangeiros era dada bastante liberdade na 
organização dos currículos e no teor dos trabalhos requisitados. 

Em 18 de fevereiro de 1938, de Casablanca, Deffontaines 
escreve a Luiz Camillo contando-lhe que, tendo fundado em São 
Paulo, em 1934, uma Associação de Geógrafos Brasileiros — com 
uma seção no Rio de Janeiro —, desejava criar, entretanto, o 
Instituto Geográfico da Universidade do Distrito Federal, inspirado 
nos mesmos institutos de Santiago do Chile e de Buenos Aires. 
Esse centro de trabalhos colaboraria com o Conselho Nacional 
de Geografia de Leite de Castro e Fábio Guimarães e lançaria 
uma Revista de Geografia. Sabendo que Luiz Camillo “havia 
percebido o interesse dos estudos geográficos para o Brasil”,49 

Pierre Deffontaines envia-lhe minucioso relatório com o material 
necessário para o futuro Instituto Geográfico da Universidade do 
Distrito Federal: sala de projeções, aparelhos fotográficos, bússola, 
barômetro, arquivos, uma boa coleção de mapas brasileiros, da 
América Latina, de todos os países da Europa, da áfrica e do 
resto do mundo; uma biblioteca geográfica, fotografias aéreas 
e militares, boletins meteorológico e hidrométrico e assinaturas 
de revistas geográficas. Enfatiza a conveniência de uma sala de 
reuniões dentro da própria UDF. 

A carta de 17 janeiro de 1939 possui brasão e timbre na 
parte superior: Universidade do Distrito Federal; Rio de Janeiro 
— D. F.; Brasil; Reitoria. Nela, o professor Deffontaines elogia 
os trabalhos redigidos por seus alunos cariocas e confessa a Luiz 
Camillo que desejaria que alguns deles fossem publicados na 
revista que o Conselho Nacional de Geografia deveria fundar; 
ele, por sua vez, faria uma comunicação sobre esses trabalhos na 
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revista da Sociedade de Geografia de Lille, ou na de Paris, que 
poderiam também publicá-los, porque contêm “uma preciosa 
colaboração científica”;50 outros trabalhos, argumenta, possuem 
nível para serem desenvolvidos em tese de doutorado. 

Em meio à sua corrrespondência com Deffontaines, Lewis 
Hanke e outros, Luiz Camillo continua a tratar dos detalhes da 
viagem de Silva Marques ao Brasil. Pede ao paleógrafo subsídios 
para as suas aulas na UDF, e até para fotografar antigos processos 
inquisitoriais em Minas. 

 
 

O nosso maior historiador, F. A. de Varnhagen, publicou no vol. 
7, da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 2ª ed. 
1866, p. 54-86, excertos de várias listas de pessoas condenadas 
pela Inquisição de Lisboa, no período de 1711 a 1767, naturais 
do Brasil ou aqui residentes. Aí se encontram referências a vários 
habitantes de Minas. Não me foi possível examinar esses pro- 
cessos quando estive em Lisboa, mesmo sumariamente. Tenho 
a impressão de que devem trazer subsídios valiosos  para  os 
meus estudos. Tomei a liberdade de copiar a seguir a relação 
dos nomes que devem me interessar e venho pedir a fineza de 
verificar a maior ou menor importância dos processos referidos, 
mesmo muito por alto. 
Necessariamente devem representar ponderável subsídio para os 
estudos de história social, condições de trabalho, etc. Também 
penso que devem fornecer elementos para se avaliar a significação 
dos judeus no povoamento e colonização de Minas Gerais. Não 
faço a menor ideia da extensão dos processos aqui indicados. 
Seria talvez possível fotografá-los com Leica, empregando filme 
positivo?51 

 
 

Em seguida, uma lista de autos da fé.52 Na verdade, em 
sua correspondência já se fazia abertamente menção ao que 
se passava na Europa, naquele momento, e da realidade da 
perseguição aos judeus. Alguns professores precisavam vir 
por motivos políticos, fugindo da perseguição fascista, como 
se pode inferir da carta de Josué de Castro a Luiz Camillo em 
dezembro de 1938. 

 
 

Tenho estado em Roma em contacto com professores e intelec- 
tuais que me têm dado muito boa impressão. Uma das melhores 
é a que tenho do prof. Carlo Foá, grande fisiólogo e biologista, 
ex-catedrático da Universidade de Milão. O prof. Foá é um dos 
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maiores biologistas da Itália, e mesmo do mundo, com uma 
cultura e um patrimônio de trabalho realizado verdadeiramente 
assombroso. Infelizmente, o prof. Foá é judeu e com os novos 
decretos políticos teve de deixar a sua cátedra de professor. Sem 
possibilidades na Itália, o prof. Foá deseja ir para o estrangeiro. 
Como ele já esteve no Brasil, realizando conferências no Rio 
e em São  Paulo, consultou-me sobre  a possibilidade do  seu 
aproveitamento num desses dois centros de estudos. Como ele 
voltou à Itália entusiasmado pelo nosso país, o Brasil seria para 
ele uma magnífica solução. Ora, meu caro Luiz, eu acho que 
seria para todos nós, e para o Brasil, uma aquisição inestimável 
levar para trabalhar e produzir entre nós um cientista da estatura 
do prof. Foá. Não há em nenhuma universidade brasileira, ne- 
nhum centro de estudos biológicos produzindo eficientemente 
e dirigido por um verdadeiro cientista. Quem sabe se a nossa 
Universidade não quereria aproveitá-lo na Escola de Ciências, 
numa cadeira de Biologia geral. Se você achar interessante a 
sugestão, transmita-a ao seu amigo Baeta Vianna que creio deve 
conhecer de nome o prof. Carlo Foá. Vou escrever diretamente 
sobre o mesmo assunto ao Luís Freire que como diretor da 
Escola de Ciências está ainda mais diretamente interessado no 
caso. Estude o assunto, e mande-me dizer alguma coisa com 
urgência antes que os Estados Unidos mandem buscar este 
grande professor e possamos perder, deste modo, tão rara 
oportunidade.53 

 
A resposta de Luiz Camillo a Josué não foi recuperada. Há, 

entretanto, em seu arquivo, pedidos para outros professores que 
precisavam vir trabalhar no Brasil, fugidos da perseguição nazista. 
Um deles é o da Madre Maria José de Jesus, filha de Capistrano 
de Abreu, superiora do Convento das Carmelitas Descalças, em 
Santa Teresa. Em carta ela agradece o auxílio que Luiz Camillo 
dera ao digno casal alemão, professor Paul Muschard e Klara 
Muschard Ferres.54 

Quanto à correspondência entre Silva Marques e Luiz Camillo, 
embora os dois continuassem a se escrever, nota-se, no fim de 
1938, que algo estranho estava a acontecer por aqui e a emperrar 
a viagem de Silva Marques. Em outubro desse mesmo ano, Silva 
Marques fica ciente de que Alceu deixara a reitoria da UDF e 
que Luiz Camillo ficara em situação dificílima ao ser nomeado 
vice-reitor, tendo o cientista José Baeta Vianna,55 velho amigo, 
assumido a reitoria da UDF. A apreensão do professor português 
cresce. A 31 de dezembro, demonstra seu estado de espírito: 
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Que Deus nos dê a todos, em especial aqui, na velha e tão agitada 
e inquieta Europa (...) a paz de espírito e de corpo; (...) Depois 
da sua muito estimada carta de 10 de Outubro próximo passado 
e do Ofício de 15 do mesmo mês, não tive mais notícias de V. 
Ex.ª. Escrevi-lhe em 17 de Outubro e em 5 de Novembro duas 
largas cartas; enviei a bibliografia das obras a adquirir para a 
Cadeira, como V. Ex.ª desejava; enviei as cópias dos documentos 
do Corpo Cronológico. Tudo isto, além da minha carta de 12 de 
Outubro que se desencontrou da de V. Ex.ª de 10 do mesmo 
mês. Tudo certamente chegou ao seu destino, pois ia registrado. 
Mas, além do mais, tenho estado e estou cada vez mais inquieto 
com a falta completa de notícias. Lembro-me que V. Ex.ª tenha 
estado ou esteja doente ou que quaisquer outros motivos graves 
e sérios o tenham impedido de escrever. Deus queira que não 
sejam estas, nenhuma destas, a causa do seu silêncio. 

 
 

O silêncio era resultado da debacle completa da UDF e do 
fracasso dos esforços tanto do Secretário de Educação do Distrito 
Federal, Paulo de Assis Ribeiro, quanto do grupo de professores 
que formavam o Conselho Consultivo da UDF, entre os quais 
Luiz Camillo. Humilhado, envergonhado, ele simplemente não 
consegue relatar ao professor português o que se passa na Uni- 
versidade do Distrito Federal. Como contar a um colega estran- 
geiro que tudo se esboroava e que a Universidade estava prestes 
a desaparecer? Se Silva Marques ignora a verdadeira situação da 
UDF, também nada sabem professores que estudavam na Europa 
como Josué de Castro,56 Pe. Maurílio Penido57 ou um certo Henry 
H. Mc George, funcionário da famosa Biblioteca do Congresso 
que desejava freqüentar os cursos de Língua Portuguesa, História 
do Brasil e História da Literatura Brasileira da Universidade do 
Distrito Federal.58 

Enquanto todo esse drama acontece no Brasil, Silva Marques, 
magoado, desconhecendo a situação precária da Universidade, e 
nem de longe imaginando o estado emocional de Luiz Camillo, 
escreve-lhe, irritado, comunicando que não pretende prolongar o 
estado de incerteza em que vivia e se desobriga, a partir daquela 
data, do convite feito para a regência da cadeira de Paleografia e 
Diplomática. Que Luiz Camillo provesse a referida Cadeira como 
bem entendesse, mas não contasse mais com ele para coisa 
alguma. E assim termina, de modo melancólico, a oportunidade 
ímpar de inaugurar no Rio de Janeiro, na Universidade do Distrito 
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Federal, um curso em ciências auxiliares de história com o mais 
competente paleógrafo português de então.59 O que Silva Marques 
não sabia — porque Luiz Camillo não ousara lhe contar — é que 
a UDF fora extinta em 20 de janeiro de 1939.60 

 
 
 

O PROJETO UNIVERSITÁRIO INTERROMPIDO 
 

 
 

Lembro-me de uma palavra do velho Fernão Mendes Pinto no 
início das suas peregrinações que diz “parece [que o destino] 

tomou por particular tenção, e empresa sua perseguir-me, e mal- 
tratar-me, como se isso lhe houvera de ser matéria de 

grande nome e grande glória”.61 

Luiz Camillo 
 
 
 

Em 25 de janeiro de 1939, cinco dias depois de executada a 
extinção da UDF, Baeta Vianna escreve a Luiz Camillo. Sai do 
Rio sem se despedir dos colegas, irritadíssimo. O companheiro 
de Belo Horizonte e de meses de lutas e trabalhos contínuos 
faz questão de usar papel timbrado da Universidade do Distrito 
Federal. No alto: Reitoria — Rio de Janeiro — D. F. Brasil. 

 
 

Salutem 
Escrevi ontem ao prefeito despedindo-me naquele laconismo 
que você viu. 
Você conhece de sobra os motivos e foi testemunha de que vivi 
quase um ano de contínuas atribulações. Deus, se realmente 
existe e conforme se diz, confere os nossos pecados, e as nossas 
penas deve ter ordenado creditar-me generosamente na minha 
conta corrente com o Além. Pena é que tamanha experiência me 
chegasse já tão tarde. 
Contudo, sinto-me feliz por ser filosoficamente um cético, de outra 
forma talvez eu entrasse para um convento ou me embrenhasse 
em algum mato próximo para vir mais tarde surpreender-lhe como 
um desses profetas impertinentes que pretendem um registro na 
história mas que alcançam apenas uma reportagem vagabunda 
na Noite, na falta de outro assunto. 
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Luiz, agradeço a sua grande ajuda e peço o obséquio de fazer 
chegar aos professores da sua Faculdade as minhas despedidas 
e os meus agradecimentos.62 

 
Luiz Camillo fica arrasado. A estafa, o sentimento de impotência 

diante daquilo que considera um terrível equívoco, levam-no a 
um colapso nervoso. Entra em depressão. O amigo Paulo Parreiras 
Horta o transporta para sua casa em Itaipava, naqueles idos de 
1930 um lugarejo afastado, tosco, de difícil acesso. Depois de 
alguns dias de recolhimento, como que à procura de algo perdido, 
faz longos passeios pelas redondezas. Embrenha-se pelo mato, 
conversa muito com a gente humilde da região. Decide colocar 
no papel ideias, ideias que lhe vêm à cabeça continuamente. 

Em rápidas anotações, nas quais se sente seu espírito pertur- 
bado, tenta fazer uma espécie de histórico resumido do problema 
do ensino no Brasil. A escrita nervosa, entremeada por lacunas 
e descontinuidades no fluxo do pensamento, toma o governo 
de Pombal como ponto de partida, passando por um alvará de 
Dona Maria I, outro de Dom João VI, até chegar à UDF. Para se 
captar o que ele está querendo dizer é preciso seguir com vagar, 
lendo e relendo, cuidadosamente, o texto manuscrito. O estado 
psicológico reflete-se na linguagem entrecortada, nas frases 
inacabadas, riscadas. Há um conflito entre o mundo interior de 
Luiz Camillo, suas ideias e emoções, e seu universo social, seu 
trabalho. As frases que tentam exprimir essa desarmonia ficam, 
às vezes, incompreensíveis, como se seu autor estivesse, aos 
tropeços, tentando sair de um túnel sem luz. 

A lei que tornou efetiva a transferência da UDF — decreto-lei 
1190 —, escreve ele, desorganizou o ensino superior e possui 
erros crassos em sua concepção: a sistematização excessiva, que 
redunda em pouca flexibilidade acadêmica e, no final das contas, 
em controle paralisador da liberdade da Universidade como um 
todo e dos corpos docente e discente. Ao exigir normas e currí- 
culos rígidos, com centralização excessiva, demonstra ignorância 
do meio; uma análise comparativa entre as duas universidades 
— UDF e Universidade do Brasil — leva Luiz Camillo a perceber 
inúmeras falhas nos currículos da última. 

 
 

Tudo isto foi brutalmente destruído para atender aos interesses 
pessoais de 3 ou 4 indivíduos cuja capacidade de ação não pode 
permitir que outros realizem qualquer cousa realmente útil e 
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desinteressada. Assisti, assim, melancolicamente, à destruição 
do melhor dos meus sonhos quando já sentia em minhas mãos 
a argamassa das minhas construções. E agora pensar que um 
país de 50 milhões de habitantes tem todas as suas atividades 
culturais rigorosamente controladas por meia dúzia de pseudo- 
-técnicos de educação, cujo maior padrão de glória certamente 
será este de extinção de um estabelecimento de ensino superior, 
na capital do país, perfeitamente organizado e em pleno funciona- 
mento! A Faculdade Nacional de Filosofia (que vai, pelo menos 
em caricatura, substituir toda a UDF) é um aleijão monstruoso 
e que esmagará toda possibilidade de trabalho honesto. Além 
disto a sua organização teve em vista, antes de mais nada, 
entregar o controle da  formação  do  professorado  secundário 
do país, [à] fina flor da flora do Pedro Ernesto e para isto foram 
efetivados, sem concurso e mais formalidades, quatro ou cinco 
dos elementos mais nossos conhecidos que terão a seu cargo a 
integração profissional de todos os alunos de todos os cursos, 
isto é, passarão por uma craveira comum e social — avançada 
os futuros mestres dos nossos filhos.63 

 
A origem do seu interesse pela educação é, antes de tudo, 

pessoal, afirma, e está diretamente ligada às próprias dificul- 
dades por que passou para poder estudar. Fez-se autodidata e 
reconhecia que havia lacunas a preencher em sua formação de 
pesquisador, as quais haviam sido dolorosamente compensadas. 
Além das razões de ordem pessoal, argumenta, à sua experiência 
como professor se junta a opinião de dezenas dos mais ilustres 
professores brasileiros.64 Anos mais tarde, Luiz Camillo comen- 
tará que “a anedota do Agripino não diz respeito à Faculdade 
de Direito, mas sim à Universidade do Distrito Federal em que o 
Agripino e eu fomos professores e que foi afinal liquidada65 pelo 
Capanema e pelo Dodsworth”.66 

A UDF foi o resultado de um conjunto de ações inovadoras67 

que transformou em realidade — tanto quanto o permitiam a 
precariedade das iniciativas que tinham como objetivo amparar 
a cultura brasileira — uma instituição universitária de alto nível. 
Ora, argumenta febrilmente Luiz Camillo, aí residiam justamente 
“os erros imperdoáveis” da UDF e os motivos fundamentais que 
levaram os especialistas em educação a obter a sua extinção. 

Nas anotações, numa virada de seu pensamento, com ironia 
e mordacidade — não fosse Luiz Camillo, por tradição familiar e 
temperamento, leitor de Voltaire e Baltazar Gracián — enumera 
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os “vícios”, os “crimes” acarretados pela existência da UDF. Racio- 
cínio labiríntico, em que as afirmações representam negações e as 
negações, afirmações: a UDF deve desaparecer e os seus crimes 
são imperdoáveis porque ela oferece à sociedade brasileira: “1. 
Muitos cursos +; 2. Muitos professores +; 3. Muitos alunos +; 4. 
Prof. Estrangeiros; 5. Muitos livros e laboratórios; 6. Impossibili- 
dade de novas instituições.”68 

Luiz Camillo desdobra e interpreta, um a um, os “crimes” da 
UDF, “a primeira instituição de ensino que na capital organizou 
cursos superiores sobre a língua, a história, a literatura, a geo- 
grafia, a etnografia e arte do Brasil” (item 1, acima).69 Afirma a 
necessidade de se conhecer o Brasil e de se preparar uma elite, 
lemas da maioria dos intelectuais da sua geração: 

 
 

Esses cursos foram instituídos porque a administração da UDF 
julgou que um povo não conservará a própria razão histórica 
da sua nacionalidade, ignorando os fatores culturais e materiais 
que lhe fazem existir e porque estes cursos constituíam, até o 
momento em que foi extinta a UDF, o mais poderoso elemento 
de nacionalização criado no país, visando a preparação nacio- 
nalística de uma elite.70 

 
Ao mesmo tempo que afirma o princípio da nacionalidade 

e a necessidade de uma elite, Luiz Camillo reconhece a impor- 
tância de se buscar a contribuição de professores estrangeiros, 
que viriam trazer 

 
 

com a sua experiência, um incentivo constante aos seus colegas 
brasileiros que se preparavam para ser, no futuro, os ocupantes 
definitivos das cátedras (item 4) (…) a UDF, sem desconsiderar 
o valor do intelectual, do professor e do cientista brasileiro, que 
valorizou como nenhuma outra instituição educacional brasileira, 
tendo perfeito conhecimento de que nenhuma cultura pode se 
bastar a si própria, contratou e trouxe ao Brasil, em quatro anos 
de existência, dezesseis professores universitários europeus, que 
deram aos nossos estudos inestimável colaboração da sua expe- 
riência e da sua erudição que ainda é cedo para bem avaliar.71 
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O item 5 é assim desdobrado: 
 
 

A administração da UDF, constatando o pauperismo dos labora- 
tórios e das bibliotecas existentes nos estabelecimentos de ensino, 
não hesitou em despender conscienciosamente  as  verbas  que 
lhe foram concedidas e dos donativos que foram [acrescidos] e 
conseguiu no curto espaço de tempo que viveu pôr à disposição 
de seus alunos e de seu corpo docente as mais seguras fontes de 
informação e laboratórios científicos do Rio de Janeiro.72 

 
Prossegue Luiz Camillo: 

 
 

Onde está escrito que o ensino das artes, das letras e das ciências é 
livre à iniciativa particular, [às iniciativas] coletivas ou públicas, os 
especialistas em educação concluíram que devem ser perseguidos 
implacavelmente os que desejam e que podem ensinar; onde se 
diz que é dever do Estado contribuir, direta ou indiretamente, 
para o desenvolvimento do ensino, os especialistas leram que 
os seus regulamentos devem consignar o direito de destruir as 
instituições de ensino existentes, vedando que se estabeleçam 
novas; onde se consigna o dever do Estado para com a infância 
e a juventude desprovidas de recursos, estabelecem os espe- 
cialistas em educação que as instituições mantidas pelo poder 
central devem limitar a sua capacidade a um mínimo tal que os 
benefícios da instrução só possam ser levados aos privilegiados 
dos privilegiados.73 

 
Para quem sempre encontrara prazer na leitura e no estudo 

dos papéis relativos à nossa história colonial, prossegue, não foi 
difícil encontrar a explicação do equívoco de interpretação dos 
técnicos em educação. Luiz Camillo deseja encontrar méritos 
na Constituição de 1937, ali descobrir os fundamentos jurídicos 
com que possa, estrategicamente, criticar e procurar corrigir o 
que considera uma interpretação errônea. Para ele, não é preciso 
interpretar a Constituição para saber o que nela está escrito.74 Por 
isso, os especialistas do Ministério da Educação, tendo diante 
dos olhos “o texto claríssimo de 37”,75 tinham o espírito preso ao 
alvará de D. Maria I, rígido, cerceador, obscurantista. 

Em relação ao Decreto Federal que veio subitamente incorporar 
a Universidade do Distrito Federal à Universidade do Brasil, ele 
comenta: 
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A alteração da estrutura didática e funcional da Universidade vai 
determinar uma verdadeira anquilose de suas articulações, que 
possuem, no regime atual, a necessária coordenação e plasti- 
cidade de movimentos. E a substituição do corpo docente será 
uma medida por vários títulos desaconselhável. 
Já não se devem invocar os compromissos morais que o poder 
público assumiu para com algumas dezenas de professores, 
muitos dos quais abandonaram lugares fixos e bem remunerados 
pelo orgulho de colaborar numa sedutora iniciativa cultural, e em 
face de intelectuais estrangeiros contratados para o ensino; deve-se, 
porém, chamar a atenção para a perturbação que determinaria 
nos respectivos cursos o afastamento de um corpo docente que 
representa uma homogênea e feliz reunião de valores.76 

 
Interessante, nessas anotações, é também a relação que Luiz 

Camillo estabelece entre o conceito de administração e o de ética: 
as resoluções administrativas podem levar, por sua rigidez, à 
“obrigatoriedade do erro”. E, para ele, um homo pro se, a questão 
seria resolvida menos por técnicos educacionais — e aí ele parece 
englobar tanto os adeptos da Escola Nova quanto a entourage 
de Capanema —, do que por pessoas que vissem o problema do 
ângulo mais geral, mais humano e com conhecimento do meio 
cultural onde o ensino deveria se realizar. Sua originalidade reside 
no fato de que ele não se enquadra nos moldes de nenhum tipo 
de especialista da educação — quer do grupo de Anísio, quer 
do grupo do Ministério da Educação, cujo espírito presidiu a 
fundação de uma instituição de ensino superior megalopicamente 
denominada Universidade do Brasil. 
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O AFASTAMENTO 
 

 
 

A forma em que experimenta o fracasso é o que determina 
como acabará o homem. 

Karl Jaspers 
 
 
 

Depois de quinze dias em Petrópolis, Luiz Camillo volta ao 
Rio de Janeiro. Não aceita a derrota, resolve lutar. No edifício 
onde funcionava parte da UDF, onde se situa hoje a Escola 
Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, participa de reuniões 
com alunos da Universidade para discutir uma solução para 
o impasse.77  Ainda tenta, desesperado,78  levar diretamente ao 
Presidente da República os efeitos negativos que o fechamento 
da UDF teria tido para o ensino no país. Marca uma entrevista 
com Luís Fernandes Vergara,79 Secretário da Presidência da 
República, que ouve os seus argumentos, pede-lhe que os 
escreva e os entrega a Getúlio Vargas que, por sua vez, os 
encaminha Para providências ao… Ministro da Educação. Eis 
a carta, dirigida a Vergara e datada de 7 de maio de 1939, 4 
meses após a extinção oficial da UDF. 

 
 

Acontecimentos inteiramente estranhos à minha vontade 
levaram-me à direção da Universidade do Distrito Federal, de 
princípios de janeiro até 30 de abril último, período em que se 
processou a transferência do estabelecimento de ensino superior, 
mantido pela administração local, para a Universidade do Brasil, 
de acordo com os decreto-leis números 1063 e 1190. 
Esta transferência devia representar uma medida de incalculável 
alcance para a solução do problema fundamental da nacionalidade, 
se fosse orientada pelo senso objetivo da realidade brasileira que 
vem definindo o plano de ação do Estado Novo. 
Os técnicos do Ministério da Educação, os responsáveis pela 
elaboração dos decretos citados, cheios da melhor boa vontade, 
desconheciam, entretanto, as necessidades da cultura nacional, 
não tomaram conhecimento da situação real do nosso ensino 
secundário, não se informaram do que se vem praticando em 
todos os países cultos e preferiram ignorar, intencionalmente, a 
única experiência ponderável que a respeito existia entre nós e 
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deram, assim, à Faculdade Nacional de Filosofia uma organização 
deficiente e imperfeita e que não poderá atender aos fins que 
tem em vista. 
Como resultado, e único resultado prático, será extinta a Univer- 
sidade do Distrito Federal, ou seja, destruída, definitivamente, a 
instituição de ensino de maior importância cultural do Rio de 
Janeiro e possivelmente de todo o país, instalada depois de 1930, 
criada e mantida pela administração do Distrito Federal, com 
os seus estatutos aprovados pelo Exmo. Senhor Presidente da 
República, em pleno funcionamento e com mais de quinhentos 
alunos freqüentando as suas aulas. 
A destruição da Universidade do Distrito Federal importará, 
necessariamente, nas seguintes conseqüências: 
a) violação dos admiráveis princípios que na Constituição de 
10 de novembro de 1937 regulam a iniciativa e a colaboração 
do Estado para o desenvolvimento das ciências, das letras e das 
artes, pois no caso presente são os próprios órgãos do Ministério 
da Educação que forçam um estabelecimento de ensino superior, 
mantido oficialmente pela Prefeitura do Distrito Federal e parte 
essencial do seu sistema educativo, a fechar as suas portas; 
b) sacrifício de mais de quinhentos alunos que não podem ter a 
sua formação convenientemente terminada, pois, dada a dispari- 
dade de currículos entre a Faculdade Nacional de Filosofia e os 
cursos da Universidade do Distrito Federal, a sua transferência 
será feita mecanicamente, sem atender a qualquer preocupação 
de ordem científica ou técnica; 
c) dispensa de mais de cinqüenta professores, adjuntos e assis- 
tentes, reunidos com dificuldade no Rio de Janeiro, pela convocação 
de elementos de valor do interior do país e do estrangeiro; 
d) recuo considerável do nosso ensino superior em sua parte 
fundamental, isto é, no ensino de filosofia, ciências e letras, pois 
as deficiências consignadas na organização da Faculdade Nacional 
foram de muito eliminadas nas instituições congêneres dos países 
civilizados e da própria Universidade do Distrito Federal; 
e) impossibilidade de que se organize no país uma instituição 
que, corrigindo as falhas da Faculdade Nacional de Filosofia, 
atenda realmente às nossas necessidades, pois o  decreto-lei 
1190, em seu artigo 59, determina que os estabelecimentos que 
mantiverem cursos idênticos deverão adaptar-se ao regímen 
estabelecido, fixando, portanto, a obrigatoriedade de uma orga- 
nização deficiente. 
Esgotei todos os meus recursos para evitar que os acontecimentos 
chegassem à posição atual, procurando, por todos os meios ao 
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meu alcance, que fosse ao menos examinada uma realização que 
apresentava o resultado do trabalho, do esforço e da dedicação de 
um grupo de professores, durante quatro anos consecutivos. 
Solicitei, assim, fosse feita uma revisão no decreto-lei 1190, com 
o aproveitamento ao menos da nossa experiência, revisão esta 
que consta dos três itens anexos. 
Não posso alcançar até que ponto seria desaconselhável a revisão 
pedida, quando estudada em relação aos interesses superiores da 
administração. Verifiquei, entretanto, que não seria atendido. 
Como última das soluções, pediria permissão para propor que 
fosse revogado, unicamente, o artigo 59 do decreto 1190, de 
modo a permitir que os estabelecimentos congêneres já existentes 
no país não fossem obrigados a alterar, para pior, as respectivas 
estruturas ficando a critério do Conselho Nacional de Educação 
aprovar ou não a organização particular de cada um. 
Resultando inúteis todos os meus esforços, recusada a mais 
insignificante possibilidade de colaboração, restava-me apelar 
para o Exmo. Senhor Presidente Getúlio Vargas a fim de que me 
seja permitido informar sobre estes acontecimentos. 
Tenho a convicção inabalável que só o espírito esclarecido e 
patriótico do eminente Chefe da Nação poderá orientar o assunto 
de acordo com os interesses gerais do país. 

Ass. Luiz Camillo80 
 

 
Capanema prefere deixar passar em brancas nuvens a carta 

do conterrâneo impertinente e não responde às ponderações do 
jovem professor. De novo desempregado,81 Luiz Camillo passa as 
noites lendo, escrevendo. Medita longamente sobre os caminhos 
que sua vida havia tomado. Para onde estaria ele indo, por que 
colocava tamanha intensidade em tudo o que empreendia, em 
todas as suas iniciativas? Lembra-se do historiador Lewis Hanke, 
que, em 1938, viera ao Brasil colher informações para completar 
o terceiro Handbook of Latin American Studies. Naquela ocasião 
haviam conversado e feito boa camaradagem. Escreve ao agora82 

Diretor da Hispanic Foundation, da Biblioteca do Congresso 
em Washington, pedindo-lhe informações sobre a possibilidade 
de se candidatar a uma bolsa de estudos para a Guggenheim 
Foundation. A resposta de Lewis Hanke é otimista. Aconselha 
Luiz Camillo a escrever imediatamente para o Guggenheim 
Memorial Fellowship Committee que há pouco estendera ao 
Brasil seu plano de bolsas e promete fazer o que estiver ao seu 
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alcance para ajudá-lo. A correspondência entre os dois estudiosos 
prolongar-se-á por muitos anos ainda e será através de Hanke 
que Luiz Camillo conhecerá os professores Charles Boxer e 
Robin Humphreys, definidos por Hanke como “ambos estudiosos 
competentes, companheiros divertidos e bons amigos”.83 

O momento é de projetos e leituras. O trabalho estafante na 
UDF não lhe dera tempo para qualquer iniciativa de ordem pessoal. 
Luiz Camillo resolve pôr ordem nos livros, organizar a papelada. 
Retoma, também, suas pesquisas sobre as Cartas Chilenas, que 
pouco depois serão publicadas. Sem dinheiro, vivendo de tarefas 
ocasionais, mas com tempo à sua disposição, freqüenta com 
prazer as livrarias, os sebos, os bares da cidade. Encontra-se 
com os amigos de sempre: Octávio Tarquínio de Souza, Pedro 
Nava, Rodrigo de Mello Franco. A invasão da Checoslováquia 
por Hitler é muito discutida nas conversas e, com ela, o futuro 
da Europa fica cada vez mais imprevisível. Por essa época, 
Luiz Camillo lê84 com muito interesse a História econômica, de 
Luzzato, um dos primeiros estudiosos a pensar a possibilidade 
de uma coordenação econômica entre os países europeus, pre- 
vendo, portanto, aquilo que hoje chamamos Mercado Comum 
Europeu (MCE). Como poderia prever o estudioso mineiro que, 
anos mais tarde, teria de interceder junto ao Itamaraty para 
que fosse concedido um visto temporário ao professor Luzzato? 
Surpreendentemente, o maior historiador de economia da Itália, 
de passagem pelo Brasil, em 1948, a caminho de Buenos Aires, 
onde iria ministrar um curso, teve dificuldades em satisfazer as 
exigências do Itamaraty para obter um visto. A razão: não possuía 
certidão de batismo, documento que ele, pelo simples fato de 
ser judeu, não poderia apresentar.85 

No dia 30 de junho de 1939, Luiz Camillo sobe as escadarias 
da Biblioteca Nacional e percorre, com Mário Casasanta, a 
Exposição Comemorativa do Centenário de Machado de Assis.86 

Passeia, com prazer, pelas salas e pelos corredores da exposição, 
cujos painéis modernos, criados por Portinari, contrastam com 
o ambiente do início de século da Biblioteca Nacional. Ao 
mesmo tempo que percorre a exposição, expõe sua interpretação 
do que vê, do que era a vida social e política do Rio de Janeiro 
no tempo de Machado, “vera figura do Segundo Império”. 
Mário Casasanta descreve a visita em artigo no Estado de Minas. 
Admirado, Casasanta ouve “mais de uma observação aguda e 
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preciosa a um dos mais vastos sabedores de nossas coisas”.87 

A vida e a obra de Machado surgem nas vitrines, nos painéis, 
nos letreiros, nos gabinetes com originais manuscritos e 
fac-símiles dos seus livros; a certidão de nascimento, uma das 
revelações do centenário: prova que sua mãe viera da ilha de São 
Miguel, nos Açores; desenhos do morro do Livramento, trecho 
miserável da cidade onde Machado se criara; os homens que o 
ajudaram na sua formação de jornalista e escritor: Paula Brito, 
Filgueiras, Quintino Bocaiuva, José de Alencar. O casamento 
com Carolina, as cartas. A correspondência: Joaquim Nabuco, 
José Veríssimo, Mário de Alencar, Graça Aranha, Oliveira Lima, 
Magalhães de Azeredo, Lúcio de Mendonça, Rodrigo Octávio. 
A lista dos livros da sua biblioteca, a sua bibliografia e a biblio- 
grafia que provocara. 

O artigo de Casasanta não deve ter sido muito apreciado 
por nosso personagem porque é elogiativo ao extremo ao 
governo “que entra a preocupar-se com a élite 88 intelectual do 
país, sem embargo dos graves problemas que o absorvem”. 
Casasanta faz um paralelo entre Dom Pedro, que “arrebanhou” 
uma elite notável e o sr. Gustavo Capanema que “volta os olhos 
do governo para uma elite que os acidentes da vida pública 
vem tornando sem função”. 

Dois meses depois, pensando talvez em “arrebanhar”, ele tam- 
bém, um intelectual do nível de Luiz Camillo, Gustavo Capanema 
escreve uma carta, oferecendo-lhe a regência da cátedra de História 
do Brasil na nova Universidade. Uma espécie de compensação 
que Luiz Camillo não pedira e que não aceitou. A única coisa 
que pedira era que o ouvissem e aos seus argumentos. 

 
 

Rio, 28 de setembro de 1939 
 
 

Meu prezado Luiz Camillo, 
Até hoje não preenchemos o lugar de professor de história do 
Brasil da Faculdade Nacional de Filosofia. 
Esta cadeira deve ficar com você, e é à sua espera que ela tem 
permanecido vaga. 
Você se aborreceu com esse episódio da extinção da Universidade 
do Distrito Federal. Tinha você, lá do seu ponto de vista, boas 
razões para isto. A mim também a coisa aborreceu, por estarem 
as minhas razões em divergência das suas. 
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Consideremos, porém, passado o episódio. Se lhe causei alguma 
mágoa, peço-lhe que se esforce por esquecê-la, pois a nossa velha 
amizade bem é capaz de sair ilesa desse incidente. 
Venho agora pedir-lhe que regresse ao seu magistério e entre a 
reger a cadeira de história do Brasil desta faculdade, que desejo 
tornar ilustre, e que não o será sem a cooperação das grandes 
inteligências como a sua. 
Creia na sincera estima do seu amigo, Capanema89 

 

 
Prudente de Morais, neto, também é convidado por Capanema 

para ensinar na Universidade do Brasil, mas tem o mesmo ponto 
de vista do amigo e, como ele, não aceita o convite. Para Luiz 
Camillo a destruição da UDF fora um erro. Por isso, em 11 de 
outubro de 1939, responde a Gustavo Capanema, encerrando 
uma amizade: 

 
 

Capanema, 
Atenciosas visitas. 
Recebi a sua carta e muito grato pelas palavras de generosidade 
que nela estão escritas, lamento não me ser possível aceitar o 
oferecimento que me é feito. Sempre reconheci a desvalia do 
meu trabalho e o desmerecimento dos meus esforços, trabalhos 
e esforços que nunca deixaram de estar à sua disposição, até 
quando V. julgou conveniente dispensá-los. O apelo que lhe 
fiz, em seguida, no sentido de poupar-me uma situação parti- 
cularmente dolorosa, qual seria a de me ver recusado o apoio 
e a solidariedade daqueles que eu considerava os meus me- 
lhores amigos, ficou sem resposta. E pelas provas públicas de 
desconsideração e desapreço com que fui cumulado, em todo o 
episódio da transferência da Universidade do Distrito Federal, V. 
dispensou, no momento e para o futuro, a minha colaboração. 
Não vejo, portanto, razão para alterar o curso dos acontecimentos 
que se processaram por sua exclusiva iniciativa e tiveram todas 
as minúcias concertadas por V. Não me apressei em responder 
de pronto ao seu convite por ter verificado não existir muito 
interesse na resposta. Toda a finalidade da sua carta, cujo valor 
como demonstração póstuma de apreço é ponderável, se con- 
tinha nela própria e dispensava qualquer palavra minha. 
Com a admiração e simpatia do amigo reconhecido, Luiz 
Camillo90 
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O fechamento da UDF foi o resultado de uma série de fatores, 
entre eles a polarização ideológica que se adensava, naquele mo- 
mento, dentro e fora da UDF, no Rio de Janeiro, no Brasil e no 
mundo. Uma reflexão sobre a situação política brasileira leva à 
percepção de matizes nas diversas posições. Os antagonismos 
mostram claramente uma certa fluidez entre os grupos que lutavam 
pelo poder, no caso, o poder sobre a informação e a cultura. 
O embate maior seria, antes, entre os professores de tendência 
liberal, que acreditavam que a UDF deveria continuar existindo, 
e os simpatizantes da linha autoritária, instaurada pelo Golpe de 
1937, que preconizavam uma educação centralizada, emanada do 
Ministério da Educação. A Igreja Católica tem atuação importante 
nesse momento, estigmatizando o movimento da Escola Nova e 
exercendo nítida influência junto a Gustavo Capanema. 

Luiz Camillo não tem ilusões em relação a nenhuma das duas 
ideologias que então se propagavam. Não aceita nem os integra- 
listas, nem os comunistas stalinistas. Como historiador, distingue 
na ideologia marxista uma atrofia do pensamento que se exprime 
na rigidez de sua interpretação da história, o que ele não pode 
aceitar. Justo Pastor Benitez, jornalista paraguaio, em exílio no 
Brasil, refugiado da ditadura paraguaia, escreverá: “Uma noite, 
disse-me Camillo, depois de terminar a leitura de O Capital, de 
Marx: ‘É um livro maciço, sugestivo, mas repousa num sofisma 
econômico. Marx pôs a história no leito de Procusto.’”91Aponta, 
com esta frase, a impossibilidade de aceitar o determinismo his- 
tórico do século xIx. Quanto a Alceu Amoroso Lima, admira-lhe 
a competência intelectual, embora com ele não partilhe nem o 
catolicismo engajado nem a visão de mundo. 

Naquele momento, Luiz Camillo execra tanto os integralistas 
— os exóticos galinhas verdes —, quanto os proto-fascistas 
e nazistas que, em 1939, tinham adeptos no Brasil. Quanto à 
esquerda stalinista brasileira — que pouco depois aderiria 
provisioriamente à Alemanha nazista, pelo pacto germano-sovié- 
tico —,92 ela estava neutralizada, em fuga ou sendo assassinada, 
torturada nas prisões de Felinto Müller, o todo poderoso chefe 
de polícia de Getúlio Vargas. 

Afonso Penna trouxera Luiz Camillo para a UDF. A posição 
deste é difícil: não considerara Capanema, até então, seu amigo 
e até mesmo seu admirador? Não se conheciam de longa data, 
ambos freqüentadores dos cafés e das livrarias de Belo Horizonte? 
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Para Capanema trabalhara sem descanso, tanto na Casa de Rui 
Barbosa quanto em inumeráveis informações requisitadas por este 
para seu Ministério, através de Carlos Drummond. Pesquisava, 
escrevia, queria dar a sua contribuição ao que considerava, junto 
com Rodrigo Mello Franco, Carlos Drummond e outros, a cons- 
trução de um novo Brasil, de um Brasil pensado por eles. Luiz 
Camillo acreditou na revolução de 30, em seus objetivos, em seus 
propósitos e, particulamente, desejou que se tornassem ampla- 
mente disponíveis os instrumentos indispensáveis à formação de 
historiadores. Não era para isso que a revolução de 30 servira? Para 
uma renovação de mentalidades? É o que sua geração almejara ao 
tentar destruir os velhos ídolos e criar um outro Brasil. Escreve, 
em 6 de novembro de 1939, a Aníbal Freire: 

 
 

Permito-me lembrar-lhe (e isto dizia eu há tempos a um velho 
amigo) que a nossa geração, que foi a do modernismo, fizera 
no Brasil uma revisão muito severa de valores e de problemas e 
não se caracterizara pelo respeito à ciência feita e aos padrões 
correntes de personagens. Em São Paulo, uma parte da nossa 
geração foi mesmo denominada de antropófaga. Muitos ídolos 
caíram e apesar dos desencantos que não me foram poupados, 
tanto pelo elemento humano quanto pelo próprio desenvolvi- 
mento das ideias, não julgo inúteis os esforços empregados. Não 
encontramos um Brasil que procuramos, porém, encontramos 
um Brasil mais real.93 

 
 
 
 

AS ÚLTIMAS ATAS: UM ESFORÇO INÚTIL 
 
 

Preocupam-se com a sobrevivência da UDF seu reitor, doutor José 
Baeta Vianna e os membros do Conselho Consultivo: professores 
Prudente de Morais, neto, Dom xavier de Matos, Luiz Camillo 
de Oliveira Netto, Mário de Andrade e Luís Freire, diretores das 
faculdades de Filosofia e Letras, Educação, Política e Economia, 
Instituto de Artes e Ciências, respectivamente. Eles desejam que 
a UDF permaneça, que se transforme; que tenha uma existência 
material, palpável, que irradie luz; que tenha continuidade. Dois 
conceitos surgem sob imagens verbais e expressões diversas nas 
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páginas das últimas atas da UDF, exprimindo duas ideias bá- 
sicas. O primeiro é o conceito de permanência de algo existente, 
criado, ideia que inclui e permite, como se verá, o segundo, 
correspondendo à noção de transformação, de modificação. 
O conceito hegeliano de aufheben, que engloba, ao mesmo 
tempo, as ideias de permanência e transformação, vem-me à 
memória: ultrapassar, conservando. Movimento para a frente, 
no sentido de uma identidade que se desenvolve, tendendo 
para sua realização na história e no tempo. 

Acentua o Reitor, também, em defesa da permanência da 
UDF, 

 
 

a necessidade de prover uma instituição, como a Universidade, 
nova, e que terá de se renovar por muitos anos ainda, de um 
corpo de professores relacionado dentre os que maior soma de 
conhecimentos tiverem, no país ou fora dele. Se não se fizer 
assim, a Universidade será composta de docentes com capaci- 
dade de curso secundário.94 

 
Parece ser essa uma preocupação de todo esse grupo da UDF. 

Para Luiz Camillo, além de formação do professorado dos cursos 
secundários, a Universidade deverá ter outros objetivos: 

 
 

a) manutenção da pesquisa original científica, visando o pro- 
gresso dos conhecimentos humanos; 
b) ensino de conhecimentos técnicos ou científicos para o exer- 
cício das carreiras, exigindo cultura especializada superior.95 

 
Ao mesmo tempo que se luta pela continuação da UDF, há 

que haver modificações na sua estrutura, uma transformação: 
discute-se a necessidade da revisão e alteração dos currículos, 
dos quais vários não correspondem às necessidades reais do 
ensino. E a alteração deverá ser feita democraticamente, com “os 
senhores professores chefes das seções, cuja observação, junta- 
mente com a experiência dos senhores diretores, demonstrará 
os erros a corrigir”.96 

Não obstante a competência, a determinação e o discernimento 
desse grupo de intelectuais, a UDF foi extinta. Ela ainda continuou 
a funcionar, mantendo bom nível, até o fim; mas, aos poucos, 
as dificuldades e desentendimentos com o Prefeito Henrique 
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Dodsworth e o Ministro Gustavo Capanema aumentavam. Seus 
professores, em especial o reitor, José Baeta Vianna, e o Conselho 
Consultivo da Universidade, travaram uma batalha que a leitura 
das atas, escritas nos últimos quatro meses de existência da UDF, 
revela, e ao mesmo tempo, esconde. Elas apontam para aquilo que 
os professores sabem, mas não podem ou não querem perceber: 
a Universidade do Distrito Federal não conta mais, sua destruição 
fora cuidadosamente articulada. Incrédulos, participam de um 
funeral que só é reconhecido como tal na última ata. 

O livro de atas, encontrado no arquivo de Luiz Camillo, vai 
de setembro a dezembro de 1938. São  doze  sessões,  sendo 
nove extraordinárias. Lendo-as com cuidado,  percebe-se  que 
elas apresentam dois níveis de linguagem. A explícita é, a maior 
parte do tempo, controlada, atendo-se a itens da administração 
universitária. A princípio, tem-se a impressão de que aqueles 
que as assinam — as derradeiras atas da UDF — deixam aflorar 
apenas a superfície do que acontece. Talvez dissessem a Rosário 
Fusco,97 convocado para ser o novo secretário daquelas reuniões: 
“Por favor, Rosário, isso que acabamos de comentar não é para 
ser transcrito nas atas. Coloque só o burocrático, o inócuo, o 
administrativo, o superficial. Disso tudo que conversamos e discu- 
timos aqui — ou, quem sabe, lá fora? — só coloque o quase sem 
importância.” E lá ia Rosário Fusco, transcrevendo atas impecáveis 
com sua marcante caligrafia. O Conselho Consultivo reúne-se às 
dez horas da manhã, todas as quartas-feiras. As comissões espe- 
ciais, designadas por Baeta Vianna, são incumbidas de deliberar 
a matéria a ser distribuída a cada um de seus membros para ser 
estudada e discutida, além de coordenarem os trabalhos, apre- 
sentando os diversos anteprojetos à deliberação final. Reúnem-se 
às terças e aos sábados, às quatorze horas. 

Na verdade, se, por um lado, procura-se mostrar a face da 
normalidade burocrática, há, por outro, desde a primeira ata, 
respingados, aqui e ali, sinais de preocupação e ansiedade cres- 
centes. A normalidade, a impecabilidade, a atitude de business 
as usual permanecem, porém, só até determinado momento. Por 
detrás das corretíssimas atas corre um rio profundo de sentimentos 
e emoções que eclodem na última, datada de 30 de dezembro 
de 1938. Afinal, durante todos esses meses, de que se fala? O 
que se discute? 
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Debate-se: o problema do curso complementar, considerado 
essencial para a entrada de novos alunos na Universidade; a 
situação dos alunos de Geografia, que teriam de fazer alguma 
prova para poderem passar de ano, em decorrência da ausência 
do professor Deffontaines no início do segundo período de 
1938; a equivalência dos cursos de História Econômica e Política, 
do professor Henri Hauser;98 a necessidade de se estudar o 
processo do professor Francisco Venâncio, de Ciências Físicas e 
Naturais da Escola Secundária do Instituto de Educação, pedindo 
concessão de tempo integral; critérios reguladores do regímen 
de promoção; requerimentos dos alunos para se submeterem à 
segunda chamada; processos de alunos estrangeiros; abono de 
faltas;99 devolução de taxas; recursos de aluno; etc. etc. etc. 

Em poucos meses, correndo contra o tempo e a ameaça de 
destruição, foi feita a reforma da configuração estatutária,100 um 
esforço para a reorganização geral da Universidade. Nesse sentido, 
elaboram-se o Regimento Interno do Conselho Universitário, 
o Programa do Curso Complementar da Universidade — que 
proporciona o acesso ao vestibular (responsáveis: Luiz Camillo, 
Luís Freire e Prudente de Morais, neto) —, a organização dos 
programas para os exames vestibulares (responsável: Luiz 
Camillo), o anteprojeto dos Estatutos da Universidade do Distrito 
Federal (responsável: Luiz Camillo), sendo que, para o projeto 
final, ficam encarregados Luiz Camillo, Prudente de Morais, neto, 
e Dom xavier de Matos. 

Tanto o Reitor101 quanto o Vice-Reitor,102 em momentos dife- 
rentes, renunciam às suas respectivas funções, mas permanecem 
a pedido dos outros membros do Conselho. Pode-se intuir que 
haveria motivos de sobra para essa renúncia, mas os mesmos 
não são ventilados. 

Encarregado da elaboração do anteprojeto  dos  Estatutos 
que devem constituir a estrutura da Universidade, Luiz Camillo 
refere-se às dificuldades encontradas na execução da incum- 
bência. Demonstrando ter uma visão diferente do que deve 
constituir a matéria dos estatutos, e, mais uma vez, divergindo 
de orientação que considera sem flexibilidade, explica que, de 
início, quis apegar-se rigorosamente à lei da Universidade. Mas 
percebeu que esse apego era  inviável,  diante  da  diversidade 
dos problemas a serem encarados, alguns dos quais constituíam 
matéria mais do Regimento do que propriamente do Estatuto, 
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como, por exemplo, os do Instituto de Artes e o da Faculdade 
de Educação. Outras dificuldades: a fixação, que lhe parece 
excessivamente rígida, do número de anos para cada curso; a 
do número de professores, adjuntos e assistentes distribuídos 
por seções e cadeiras; e, ainda, o fato de a lei já prever a distri- 
buição orçamentária. Considera necessário fixar a matéria dos 
estatutos, base da Universidade, deixando a parte variável de 
regulamentação para instruções a serem baixadas pela Reitoria 
ou pela Secretaria Geral de Educação e Cultura. Termina fazendo 
uma consulta ao Conselho: deveria restringir-se à lei já aprovada 
pelo Governo da República ou, o que seria ideal para o trabalho, 
afastar-se um pouco, modificando-a em parte? 

Luiz Camillo passa algumas noites trabalhando, madrugada 
a dentro, na redação dos artigos do anteprojeto dos Estatutos 
da Universidade.103 Quando se discute o título que trata das 
Sessões,104 incluído no anteprojeto do Regimento Interno do 
Conselho Universitário, trava-se uma discussão a respeito da 
possibilidade do comparecimento e da participação de um 
representante do corpo discente da Universidade, previamente 
indicado em requerimento, para expor e defender o seu ponto 
de vista diante do Conselho Universitário, nos casos de interesse 
geral. As opiniões dos membros do Conselho divergem: 

 
O senhor Reitor é de opinião que o aluno, ao defender um ponto 
de vista contrário do imposto pelo diretor da Faculdade, pode 
criar uma situação desagradável para o Conselho, considerando 
que o aluno é, em geral, indisciplinado e não sabe discernir bem 
o que melhor convém aos seus estudos. O professor Prudente 
de Morais lembra que a lei de reorganização da Universidade foi 
criticada em alguns pontos, sendo um dos mais visados justa- 
mente a exclusão do representante do Diretório Acadêmico junto 
do Conselho Universitário, conforme determina a lei federal. 
Diz ainda que, como a Universidade terá de submeter-se, no 
futuro, à lei federal, julgou razoável incluir esse parágrafo no 
projeto, não tendo, porém, ponto de vista firmado. O senhor 
Diretor da Faculdade de Educação é de opinião que o corpo 
discente pode defender melhor os seus interesses por escrito, em 
requerimento. O professor Luiz Camillo declara já ter sido muito 
favorável a esse ponto de vista mas ter se tornado contrário, 
após a observação que fez noutro meio universitário.105 Dom 
xavier de Matos explica que é necessário [acentuar] as razões 
que levaram a constituir o Conselho Universitário na forma da 
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lei de reorganização da Universidade e que são, em resumo, as 
da maior eficiência e senso de responsabilidade de um Con- 
selho composto de número reduzido de membros na fase dos 
trabalhos de reconstituição e reorganização da Universidade. O 
senhor Reitor pensa também que nada obstará a representação 
do corpo discente depois que estiverem definitivamente orga- 
nizados os Estatutos. O senhor Diretor do Instituto de Artes106 

declara expor um ponto de vista pessoal, inteiramente favorável 
à representação de alunos, apesar dos embaraços que possa criar 
aos trabalhos do Conselho, pois isso constitui um dos modos de 
educar os moços, dando-lhes oportunidade de defender os seus 
interesses com responsabilidade. O senhor Reitor declara achar 
mais conveniente que enquanto não se cogitar dos deveres dos 
alunos, não se lhes deve dar ensejo de perturbar os trabalhos na 
fase preparatória do Conselho. Acredita, porém, que estará tudo 
regularizado até a ocasião de se requerer a oficialização federal. 
O professor Prudente de Morais propõe, então, a supressão do 
parágrafo segundo do artigo oitavo, mantendo-se o parágrafo 
primeiro como parágrafo único. É aprovada a proposta, com 
voto contrário do professor Mário de Andrade.107 

 
A necessidade de firmar posição diferente do projeto educa- 

cional do Ministério da Educação está presente nas Atas. Trata-se, 
de fato, de uma oposição consciente, oriunda de concepções 
diversas de como e para que fim deve ser constituída uma uni- 
versidade. Por isso, o diretor da Faculdade de Filosofia e Letras, 
Prudente de Morais, neto, pergunta se o estudo das alterações 
“deverá limitar-se ao regime da lei vigente ou se haverá possi- 
bilidade de se afastar dela”. Baeta Vianna acredita ainda na boa 
vontade, na transparência da atuação do prefeito e em seu sincero 
engajamento em acatar as solicitações a favor da Universidade 
do Distrito Federal. Por isso, respondendo a Prudente de Morais, 
neto, o parecer do Reitor é de que 

 
deve ser aproveitada a oportunidade da revisão para alterar tudo 
que for necessário, de acordo com as conveniências do ensino, 
sem consideração mesmo das dificuldades de ordem financeira 
que poderão surgir com o desdobramento de cadeiras e no- 
meação de professores. (...) As necessidades do ensino exigem 
muito mais e pode adiantar que a administração do Distrito 
Federal receberá com boa vontade, como já tem demonstrado, 
as solicitações que forem justificadas pelo desenvolvimento da 
Universidade.108 
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A reivindicação de autonomia nas áreas de cultura e de edu- 
cação universitária no Rio de Janeiro reflete o antigo problema 
— não solucionado — levantado pela “discussão das atribuições 
da esfera do poder federal sobre o espaço da capital”.109 No 
mesmo sentido de uma diferenciação do modelo universitário 
que já fazia parte do projeto do Governo Federal e, ao mesmo 
tempo, de uma afirmação de identidade e exigência de autonomia 
para a UDF, pode-se interpretar a indagação de Luiz Camillo, 
expressa na ata de 23 de setembro de 1938: 

 
 

O senhor Diretor da Faculdade de Política e Economia pergunta 
se o curso deve ser feito de acordo com os programas federais 
ao que o senhor Reitor responde que, sendo estes por demais 
extensos, deve a Universidade organizar os seus programas mais 
simplificados. Os senhores diretores das demais Faculdades são 
do mesmo parecer. 

 
 

Ao encarar, na mesma sessão, a questão da urgência de 
organizar o curso complementar de adaptação, a fim de pre- 
parar os candidatos ao próximo concurso de habilitação, Baeta 
Vianna supõe, evidentemente, um futuro para a UDF e lembra 
a necessidade da elaboração do calendário universitário para 
1939. O reitor confirma ter conseguido, na Escola Argentina, seis 
salas para o funcionamento das aulas do curso complementar 
da Universidade, solicitando à comissão nomeada a fineza de se 
reunir com a maior brevidade possível para estudar e redigir o 
plano básico do curso.110 

A crença na permanência da UDF repete-se na quinta ata,111 na 
qual Luiz Camillo torna a referir-se à urgência de fixar o calendário 
para 1939. O Conselheiro Prudente de Morais, neto, lembra que 
bastará fixar a data de início das aulas. Também nesse sentido é 
a comunicação de Dom xavier de Matos, que “elaborou deter- 
minadas instruções relativas às condições de matrícula, início 
dos cursos e vestibular, etc. para o próximo ano letivo”.112 Na 
antepenúltima sessão, extraordinária,113 Luiz Camillo comunica 
que só faltava imprimir os programas que fora incumbido de 
preparar para os exames vestibulares. Fica deliberado que a data 
para as inscrições nos cursos seria de dezesseis a vinte e oito de 
março, com uma comunicação pública prévia, feita por Rosário 
Fusco, de que as matrículas estariam abertas. E as aulas, pondera 
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Baeta Vianna, em vista do orçamento da Prefeitura ter sido adiado 
até quinze de fevereiro de 1939, e até que sejam feitas todas as 
alterações projetadas, seria melhor que começassem apenas em 
abril.114 É preciso deixar a marca oficial, não virtual, da existência 
da UDF. Luiz Camillo sugere que as atas sejam manuscritas, não 
datilografadas.115 O Diretor da Faculdade de Educação sugere a 
publicação do resumo das atas e trabalhos do Conselho no órgão 
oficial da Prefeitura.116 Além disso, diz Baeta Vianna: 

 

 
Um fato muito o impressiona: a Universidade não possui alunos 
próprios. Estão matriculados, na sua maioria, alunos de outras 
escolas, que procuram a Universidade com o objetivo de se 
colocarem como professores no  ensino  secundário.  Observa 
que esse fato tem grande importância pois, ao lado da falta de 
estabilidade dos professores, contratados por um ano, confere 
à Universidade uma existência precária e, por assim dizer, 
virtual. Insiste na necessidade de trabalhar para que a Univer- 
sidade tenha alunos regulares seus, além dos alunos avulsos, 
especializados, etc.117 

 
 
 
 

A ATA FINAL 
 

 
 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 
identidade, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje. 

Jacques le Goff 
 
 
 

A leitura, na íntegra, da Ata de 30 de dezembro de 1938 talvez 
seja a melhor maneira de se compreender os acontecimentos 
finais, vividos pelos membros do Conselho, antes do fechamento 
da UDF.118 Trata-se, basicamente, de decisões políticas tomadas 
nas altas esferas do poder central, no Ministério de Educação e 
Cultura, na Prefeitura do Distrito Federal e no Palácio do Catete. 
Há a polida renúncia e conseqüente exoneração de Paulo de Assis 
Ribeiro — Secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal —, 
consciente de que não mais poderia levar adiante o seu projeto 
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de reforma. Ao Secretário, nota Baeta Vianna, deveu-se, até então, 
a permanência da UDF. Em vista disso, percebendo a situação 
precária em que ficara a Universidade, Baeta Vianna, com a cola- 
boração de Prudente de Morais, neto, redige ofício ao substituto 
de Assis Ribeiro, Rui Carneiro da Cunha, tecendo considerações 
a respeito da legalidade da existência da UDF, “ameaçada por um 
decreto feito sob medida, para criar-lhe embaraços”: o Decreto 
nº 421, de 11 de maio de 1938. Baeta afirma que a UDF está, em 
face do aludido decreto, em situação especial e única, de vez que 
o seu funcionamento é regulado pelo Decreto Municipal nº 6215, 
de 21 de maio de 1938, o qual fora baixado com autorização e 
apreciação diretamente concedidos pelo Exmo. Sr. Presidente 
da República, em data posterior, portanto, à do Decreto nº 421. 
Assim sendo, a UDF não parece necessitar de qualquer outra 
autorização para prosseguir regularmente no seu funcionamento. 
Baeta Vianna pede ao Secretário, portanto, que encaminhe seu 
ofício e suas razões ao Prefeito e ao Ministro da Educação. 

As confusões aumentam. Há cansativas reuniões e discussões 
acaloradas do Reitor da UDF com o Secretário das Finanças, que 
decide diminuir as verbas da UDF, usando o argumento de que 
“do orçamento da Prefeitura só não tinham sido cortadas verbas 
de alimentação dos hospitais”. Duzentos contos para publicações 
da Reitoria e das Faculdades era demasiado... Baeta contra-argu- 
menta: “Eu respondi-lhe que aquilo era pão do espírito, portanto, 
também alimento.” 

Ambiente típico dos tortuosos meandros da política carioca: 
desentendimentos a respeito do orçamento prometido à UDF, 
informações oficiais e contra-informações passadas por “fontes 
fidedignas”, boatos, telefonemas, ofícios retidos, qüiprocós de 
uma situação difícil, crescentemente sem saída. O Prefeito 
Henrique Dodsworth, que parece opor-se ao Ministro Capanema, 
deseja até mesmo verificar, acompanhado pelo Reitor, as condições 
do prédio onde deverá funcionar a UDF. Promete fazer o que for 
possível e dá explicações complicadas — e contraditórias — a 
Baeta Vianna: afirma-lhe que, “no que se refere à manutenção 
da Universidade, sua opinião é a mais otimista”, mas que “não 
poderia evitar novos ataques do Ministro da Educação à Uni- 
versidade”. Pressentia — ou já o sabia? — que o fechamento da 
UDF não demoraria. 
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Em vista de tudo isso e do fato de o Secretário de Educação 
estar demissionário, Baeta Vianna também pede demissão ao 
Prefeito. A longuíssima sessão de 30 de dezembro mostra a 
consternação do Conselho Consultivo. Os argumentos de Luiz 
Camillo com o intuito de que o Reitor permaneça na UDF são 
principalmente dois. Há uma responsabilidade de todo o grupo 
em relação à UDF porque ela representa uma tentativa única no 
Brasil. “Se deixarmos que ela se desagregue”, argumenta, “por 
esse ou aquele motivo, não seremos unicamente culpados pelo 
seu desaparecimento, mas os responsáveis pelo fracasso de um 
plano de organização universitária no Brasil”. Prudente de Morais, 
neto, aponta o cerne do problema: 

 
 

E que isso de se deixar a UDF permanentemente sujeita a 
alterações da administração, alterações mais políticas do que 
de outra natureza, é um mal que precisa ser corrigido. A meu 
ver o Reitor deveria ser escolhido pelo próprio Conselho 
Universitário, a fim de que pudesse dispor da máxima inde- 
pendência de ação. E, uma vez que o Prefeito ofereceu ao 
sr. Reitor todas as garantias (compromissos de respeito à sua 
autonomia e ao que pleiteou em orçamento), a insistência de 
seu pedido de demissão não tem razão de ser. 

 
 

O segundo argumento de Luiz Camillo fundamenta-se na 
ética da responsabilidade, contrapondo uma atitude pessoal ao 
sacrifício pelo bem comum porque, para ele, “se a UDF já esti- 
vesse firmada, cada um poderia [tomar] uma atitude pessoal. Não, 
porém, no momento, que exigia um sacrifício coletivo”. Mas, se 
Baeta concorda com o argumento, pois era esse, justamente, o 
seu ponto de vista, ele, agora, não vê razão para permanecer, na 
medida em que a UDF não corre mais perigo, conforme declaração 
do próprio Prefeito. 

As garantias oferecidas à UDF foram dissolvidas pelo Governo 
Federal. Dez dias depois da conversa de Baeta Vianna com o 
Prefeito, os espólios da UDF eram divididos, como se pode 
constatar em carta de Henrique Dodsworth a Capanema.119 No 
dia 30 de dezembro de 1938, compareceram à última Sessão do 
Conselho Consultivo da Universidade do Distrito Federal todos 
os seus membros. Os nomes de Luís Freire e Mário de Andrade, 
lançados na abertura da Ata, não constam, entretanto, da lista 
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final dos que assinam o fechamento da ata. Não a assinaram 
porque, provavelmente, como às vezes acontecia, saíram antes 
do término da sua leitura. Eles pensavam poder assiná-la, como 
era seu hábito, na sessão extraordinária seguinte...120 
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Terminada a leitura deste Título, o professor Luiz Camillo 
pede a palavra e observa que as atas do Conselho têm 

sido datilografadas, lembrando a conveniência de serem 
manuscritas, para conservação como documento da vida da 

Universidade, informando que a tinta empregada nas   
máquinas de escrever desaparece ao fim de trinta anos. Os 

demais Conselheiros aprovam por unanimidade o alvitre do 
senhor Diretor da Faculdade de Política e Economia. O senhor 
Reitor determina que assim se faça a partir da próxima sessão.1 

 
Falta à nossa Universidade o substrato material que condiciona 

a existência real da coisa criada. Sem nenhuma intenção de 
pilhéria, se a UDF desaparecesse, nesse momento, não 

estaria como Tróia o lucus urbi 2 mas, apenas, 
fugacíssima lembrança dos que a ela pertenceram.3 

 
 
 

Releio, desta vez sem pressa, o último Livro de Atas da Univer- 
sidade do Distrito Federal. Luiz Camillo guardou-o em seu arquivo, 
pressentindo, talvez, quão pouca documentação seria preservada 
para contar a história daquela universidade. Os acontecimentos 
no Brasil e no mundo, entretanto, interferem na minha releitura 
das Atas. Minha cidade, o Rio de Janeiro, é hoje, 30 de abril de 
2003, uma cidade sitiada. O Iraque, uma nação de população 
majoritariamente composta por crianças, mulheres e velhos, é 
bombardeado  de  modo  insano  pela  nação  mais  poderosa  do 



mundo. Contemplando as ruínas de Tróia, na Turquia, o jorna- 
lista Nicholas Cristof, do New York Times,4 compara a primeira 
guerra entre o Ocidente e o Oriente, a guerra de Tróia, com a 
invasão que, ininterrupta e exaustivamente, presenciamos pela 
TV. Leio os editoriais, as colunas de opinião de jornais brasileiros 
e de outros países. A experiência da atualidade me faz retornar a 
antigas leituras. A redação da tese fica em suspenso. Volto a ler 
a Ilíada, Nietzsche, a Eneida. A primeira leitura descreve uma 
terra arrasada. O autor de O nascimento da tragédia incita-me a 
uma meditação sobre o valor e o desvalor do estudo da história 
para a vida, e a Eneida evoca a possibilidade de uma clareira de 
civilização no meio da barbárie e da época pré-arcaica em que 
vivemos neste início do século xxI.5 

Estranhamente, Baeta Vianna, Reitor da UDF, na última ata, tão 
longínqua, rememora Tróia. Compara a luta travada pelos profes- 
sores da UDF a uma guerra em prol da autonomia da universidade 
— pela descentralização da cultura e da educação. Nessa retórica 
de adeus, o clima, altamente emocional, é de desânimo. 

Luiz Camillo e José Baeta Vianna: amigos de longa data, 
ambos mineiros, com formação científica. Se Luiz Camillo 
deixou a química e mudou o rumo de sua vida, enveredando 
pelos caminhos da pesquisa histórica, Baeta Vianna, tendo 
estudado nos Estados Unidos e na Alemanha, notabilizou-se 
não só por sua importante atuação na Faculdade de Medicina 
de Belo Horizonte, como também por seus estudos pioneiros 
sobre o bócio, criando ainda escola na linha de pesquisa da 
química fisiológica. Naquele momento, porém, exercendo a 
função de Reitor da UDF, Baeta Vianna passa a se dedicar à 
política e à administração universitárias. 

As epígrafes destas Considerações mostram, entretanto, que 
naquele momento preciso e naquele ano — 1938 —, os dois 
professores cuidam sobretudo de manter viva a UDF. Luiz Camillo 
preocupa-se com a preservação da documentação manuscrita, a 
ser conservada “como documento da vida da universidade”. Seu 
pedido revela o desejo de conservar a memória da instituição: 
processo dinâmico, qualificado por ele como vida. Na inscrição 
manuscrita, feita à tinta sobre o papel de um simples livro de atas, 
permanece o texto: pontos negros, letras, impressão sensível de 
um projeto social de tonalidade liberal. As atas são arquivadas 
a  contrapelo  dos  procedimentos  burocráticos  usuais;  ou  seja, 
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são carregadas por Luiz Camillo para a sua casa e ali guardadas. 
Com isso, resistem à destruição que acometeu a maior parte da 
documentação da UDF. A ação do vice-reitor, ao arquivá-las, 
redunda num duplo efeito: o arquivamento, ao ser registro de um 
acontecimento, de momentos cruciais de uma instituição e das 
emoções então geradas, produz, ele próprio, com a sua difusão, 
uma nova informação. As atas não foram esquecidas para sempre, 
não deixaram de existir. Surgem, em 2003, trazidas desde aqueles 
meses angustiantes e atropelados do ano de 1938. 

Nietzsche afirma em suas Considerações inatuais I I 6 que 
“é possível viver sem lembranças e ser feliz, como os animais, 
mas é impossível viver sem esquecer”.7 Se os estrategistas da 
memória social, como nota Arno Wehling,8 descobriram cedo, 
consciente ou inconscientemente, a utilização da estratégia do 
esquecimento, Luiz Camillo, naquele momento, parece sentir 
o contrário: é impossível viver sem lembrar e, por causa disso, 
é-se, às vezes, profundamente infeliz. 

O trecho citado, retirado das Considerações inatuais II - Sobre 
a utilidade e o dano da história para a vida,9 é considerado por 
muitos como o cânone do anti-historicismo. Em O nascimento da 
tragédia, diante dos horrores da história, Nietzsche prevê que o 
homem poderá sucumbir, ou reagir, diante do sofrimento, através 
da arte. A ideia é repetida, mais tarde, na Vontade de Poder : 

 
 

Schopenhauer está errado quando diz que certas obras de arte 
servem o pessimismo. A tragédia não ensina resignação — repre- 
sentar coisas terríveis e questionáveis é em si mesmo um instinto 
para o poder e a magnificência no artista: ele não as teme. Não 
há essa tal de arte pessimista. A Arte afirma. Jó afirma.10 

 
Nas Considerações inatuais II, Nietzsche abandona a sua 

preocupação anterior com os valores estéticos e se volta para 
além da esfera estética: qual a diferença, se ela de fato existe, 
entre o homem e o animal? O texto é instigante e me impele a 
uma reflexão. Nietzsche trabalha com três conceitos operativos: 
história, ausência de história (a-histórico)11 e supra-história, suge- 
rindo algumas aproximações/oposições fecundas: animal/homem, 
felicidade/infelicidade, vida/história. O contraste entre o homem 
e o animal é estabelecido pelo fato de que o último, por ser 
dotado da capacidade de esquecer, é mais feliz do que os seres 
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humanos. Embora a discussão sobre a relação entre felicidade e 
história não seja propriamente original, tendo sido já abordada 
por outros pensadores, original será, entretanto, o modo intem- 
pestivo, não acadêmico, com que, caracteristicamente, Nietzsche 
trata o problema. Do mesmo modo, também para Kant, Hegel, 
Schopenhauer e Burckhardt, decisivamente a história não é um 
mar de rosas e o reino da felicidade.12 

Nietzsche aplica à história as categorias de monumental, 
antiquária e crítica, e examina-as tendo em vista a sua van- 
tagem ou desvantagem para a vida humana. No fim, a história 
monumental, embora não denominada explicitamente assim, 
recebe uma nova significação. O exame é feito em termos de 
contraste entre os termos histórico e a-histórico, ou seja, entre 
sofrimento e felicidade. O estudo da história não traz felicidade. 
Ao contrário, ele nos faz infelizes. A história, sob a forma de 
memória, parece afastar-nos da felicidade: “Na menor ou na 
maior felicidade, há sempre um fator que faz da felicidade feli- 
cidade: a faculdade de esquecer, ou, em termos mais eruditos, 
a habilidade de sentir, enquanto dure a felicidade, fora de toda 
perspectiva histórica.”13 Todavia, pode-se objetar, a capacidade 
de lembrar, de rememorar, está embebida na vida humana. Toda 
consciência está fundada na lembrança, na recordação e é repre- 
sentação de algo já acontecido, de algo cuja existência — uma 
outra representação — precede aquela representação. E as ações 
dos homens, enquanto acontecem no teatro da história, estariam 
elas privadas de consciência? Existe uma ação sem um fim, sem 
uma causa, sem um objeto ao qual se dirija? E o que são os fins, 
as causas, os objetos, senão representações de algo passado, já 
constituído, do não novo, fragmentos do passado? Muitas vezes, o 
lembrar pode ser fonte de felicidade, ou até mesmo a única fonte 
de felicidade. A memória é poderosa e constitutiva. Não existe 
uma relação necessária entre esquecimento e felicidade, e nem 
uma exclusão mútua entre vida e história, ou seja, entre vida e 
memória. Esquecimento e felicidade não podem ser classificados 
apenas como resultado de uma ação cega da “vida”. A vida estaria 
entrelaçada com lembranças, objetos, ações e conhecimento, e, 
para contrapor a vida à memória, à infelicidade, à história, seria 
preciso, talvez, encontrar outra fundamentação para tal conceito. 
O completo esquecimento acarretaria um desastre mental, indi- 
vidual e social. Um povo sem memória do seu passado histórico 
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não seria capaz de se governar, guardar as leis, ter tradições, 
lembrar-se das inovações tecnológicas; de sobreviver, enfim. 

Entretanto, um povo — ou um indivíduo — sem a capacidade 
de esquecer, encarcerado no seu passado, estaria paralisado, 
incapaz de tomar decisões, adotar soluções criativas, diferentes, 
usar a imaginação. Nietzsche parece, portanto, estar também certo 
quando afirma: “(...) aquele que não sabe fixar-se no limiar do 
átimo, do instante… não saberá jamais o que seja a felicidade.”14 

Ou seja: a felicidade só seria possível pela não consciência, situada 
no limiar de um instante, porque “aquele que age é sempre sem 
consciência”.15 Do mesmo modo, seguindo a intuição nietzscheana, 
se para todo agir se deseja o esquecimento, o conhecimento deve 
ser dominado pela vida. Todavia, o agir do qual ele fala é exata- 
mente o objeto da história, um átimo antes de tornar-se história, 
colhido num esquecimento que não existe, um objeto que, antes 
mesmo de retroceder no passado, já é passado. 

A conclusão desse encaminhamento de raciocínios é que tanto 
o histórico quanto o a-histórico são necessários para a saúde 
dos indivíduos, dos povos, das culturas.16 Em outras palavras: é 
preciso poder esquecer para, então, lembrar, como escreve, com 
Nietzsche, Carlos Drummond de Andrade.17 

Uma questão a ser também pensada é a questão do valor do 
“histórico” como tal. O homem histórico tem fé no futuro, no 
processo. Acredita que o sentido da existência virá à luz, progres- 
sivamente, durante o curso do seu desenrolar. Mas como se pode 
entender a noção de supra-histórico? O homem supra-histórico 
não vê salvação no processo histórico; para ele o mundo termina 
a cada segundo, e seu fim — ENDE — é atingido. O que os anos 
futuros nos ensinariam que o passado já não nos teria ensinado?18 

A história não revela valores no sentido de que o que acontece 
possui, em si mesmo, merecimento intrínseco. Nietzsche discorda 
tanto do otimismo dos hegelianos, quanto do dos darwinistas. Os 
fatos históricos não parecem garantir a crença de que a história 
seja a história do progresso, de que valores mais altos, melhores, 
hão de se desenvolver e de que tudo o que é mais recente na 
escala evolucionária é também, eo ipso, mais valioso. 

O valor da perspectiva supra-histórica não pode ser deter- 
minado tão facilmente como o do histórico e o da ausência do 
histórico, ambos necessários para a vida e para a saúde, segundo 
o filósofo. As considerações sobre o supra-histórico propostas 
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por Nietzsche suscitam inúmeras possibilidades para o pensa- 
mento. Na medida em que a sabedoria pode estar contida no 
supra-histórico, Nietzsche o justapõe à vida, e termina nesse 
ponto, aparentemente, a discussão, dando a entender que sua 
preocupação é com a história por causa da vida. O homem 
supra-histórico sente náusea frente “àquela cegueira e injustiça 
na alma de quem age”19 (puro Schopenhauer!) e para ele “o 
passado e o presente são a mesma e idêntica coisa”.20 Por isso, 
Nietzsche condena ao mesmo tempo história e vida, em nome 
da sabedoria. Mas a atração parece ser mais forte que a repulsa: 
depois de haver contraposto a história à vida, ele as reúne, 
contrapondo-as à sabedoria. A história foi condenada pela vida, 
e esta, porque injusta, pela sabedoria.21 Entretanto, a vida conta 
mais que a sabedoria. É preciso escolher a primeira e, portanto, 
também a história, na medida em que serve à vida. 

Uma ambivalência radical: para quem reconhece no impulso 
histórico uma fonte de infelicidade, e, nas lembranças, um afasta- 
mento da vida, como é possível sustentar que temos necessidade 
de história para a vida, para a ação, que se deve utilizar o passado 
— sob uma perspectiva supra-histórica — como simbólico, como 
uma alegoria infinita? Esta seria a utilidade da história. Mas aquilo 
que afasta da vida, como pode nos aproximar da vida? Na base 
dessa espécie de constrangimento há uma angústia, diríamos, 
uma fuite en avant, uma tentativa de evasão, de afastamento da 
visão schopenhaueriana, por meio dos instrumentos conceituais 
de Schopenhauer. A identificação entre vida e agir cego tem, 
nele, a sua matriz: a ação não apenas está privada de consciência, 
mas também, Nietzsche insiste, é injusta. Por que essa conotação 
negativa? À história pertencem a justiça e a injustiça, mas à vida, 
se é imediatez, não se segue nenhum predicado. 

A sabedoria, do ponto de vista supra-histórico, parece ter sido 
absorvida pela atitude histórica, do mesmo modo que a aptidão 
a-histórica para esquecer havia sido absorvida também. O histo- 
riador deve ser capaz não apenas de escolher os acontecimentos 
que considera relevantes e que mereçam ser lembrados, mas 
deve também saber esquecer para não ser destruído pelo excesso 
de ruminação.22 Ele deve acreditar que esse conhecimento tem 
um valor adicional, já que, para Nietzsche, os acontecimentos 
seriam simbólicos. Para ele, o valor da história deveria ser 
“circunscrever… uma melodia comum, elevá-la, intensificá-la 
num símbolo compreensivo”.23 

 
220 



Para Walter Kaufmann, tradutor e intérprete de Nietzsche, a 
discussão sobre a noção de “supra-história” é importante, porque 
ela toca no problema do Historismus.24 A longa polêmica 
de Nietzsche contra a hipertrofia do sentido histórico — em 
linguagem claramente influencida pelo fisiologismo e pelo natu- 
ralismo da época — refere-se ao que ele denomina “um excesso 
de história” que poderia levar à destruição.25 Mas possui, talvez, 
menos relevância do que a discussão sobre o supra-histórico que 
inclui, ao mesmo tempo, uma discussão sobre filosofia da história 
e o problema dos valores. Há valores genuinamente supra-his- 
tóricos, ou todos os valores são meros fenômenos históricos, 
válidos apenas em certos lugares e tempos? A relação entre 
histórico e supra-histórico dirige o pensamento ao problema 
da relatividade, ou não, dos valores, e também às indagações 
nietzscheanas sobre a fundamentação dos valores. 

Lendo algumas cartas de Luiz Camillo, escritas depois de 1940, 
descubro, surpresa, seu interesse por essa intensa problemática. 
Com o amadurecimento de suas pesquisas, sentiu necessidade 
de aprofundar-se em filosofia da história. Havia estudado deti- 
damente os acontecimentos sociais, econômicos e históricos em 
sua longa duração, mas faltava-lhe o exame acurado das estru- 
turas que os explicam. Coincidentemente, foi a época em que 
interessou-se pela leitura da Revista dos Annalles,26 que advogava 
uma recusa aos problemas que a filosofia da história levanta, 
ao discutir os conceitos de liberdade, necessidade, finalidade, 
sentido, continuidade, consciência. 

Os problemas levantados pelos conceitos de tempo, memória 
e história, recorrentes no pensamento ocidental, e aqui apenas 
vislumbrados, são a inspiração para toda uma vasta literatura até 
o século xx. O escritor argentino Ernesto Sabato, formado em 
física nuclear, mas escritor por vocação, contrapõe-se ao con- 
ceito operativo27 com o qual Nietzsche inicia sua argumentação 
e valoriza a importância e a força da memória. 

 
 

Porque a memória é o que resiste ao tempo e aos seus poderes 
de destruição, e é algo como a forma que a eternidade pode 
assumir neste incessante trânsito. E ainda que nós (nossa cons- 
ciência, nossos sentimentos, nossa dura experiência) venhamos 
mudando com os anos, também nossa pele e nossas rugas vão 
se convertendo em prova e testemunho desse trânsito, há algo 
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em nós, lá muito dentro, em regiões muito escuras, aferrado 
com unhas e dentes à infância e ao passado, à raça e à terra, 
à tradição e aos sonhos, que parece resistir a este processo: a 
memória, a misteriosa memória, de nós mesmos, do que somos 
e do que fomos. Sem a qual (e que terrível há então de ser! 
dizia-se Bruno) esses homens que a perderam, como em uma 
formidável e destrutiva explosão daquelas regiões profundas, são 
tênues, incertas e levíssimas folhas arrastadas pelo furioso e sem 
sentido vento do tempo.28 

 
Similarmente, Luiz Camillo vincula memória à vida, a algo dinâ- 

mico, feito ao mesmo tempo de esperança e desespero, felicidade 
e infelicidade, em oposição à morte, à destruição das lembranças e 
ao esquecimento. As palavras vida, memória, felicidade e clareira 
são estimulantes, e as ideias que elas contêm iluminam não só os 
trechos escolhidos para epígrafes como também todas as últimas 
12 atas. Luiz Camillo marca de modo inequívoco seu desejo de 
que a UDF não seja esquecida e fique registrada a sua posição 
em relação ao fechamento daquela instituição. 

 
 

Entretanto a UDF devia desaparecer. Assim o entenderam e assim 
o fizeram os especialistas da educação. Com esforço pertinente e 
diário que faz lembrar aquela velha observação de que mesmo os 
invertebrados podem galgar os cumes dos Andes, durante anos 
seguidos, infiltrando-se mesureiramente por todos os corredores, 
saltando pelas janelas quando corridos pelas portas, voltando aos 
cargos bem remunerados logo depois de despedidos, chegam à 
vitória final que foi a completa destruição da UDF. E daí, portanto, 
a necessidade de se fixar a história dessa instituição de ensino, 
organizada e mantida, oficialmente, pela Prefeitura do Distrito 
Federal. É o que tentamos fazer nesta informação.29 

 
O silêncio de um arquivo é força tão poderosa quanto a 

memória. Essa incompletude denota a existência de uma tota- 
lidade inalcançável, presente como ausência em todo arquivo. 
Eis o paradoxo dos arquivos. Essa aporia conduziu-me a uma 
reflexão sobre as atas e aqueles tempos qualificados por Luiz 
Camillo, muitos anos depois, em carta a Mário de Andrade,30 

como heróicos. Na verdade, a atuação dos professores revela um 
empenho quixotesco e infrutífero em tentar algo impossível para 
as circunstâncias políticas daquele tempo. 
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O Reitor Baeta Vianna, na ata da quarta sessão31 — a primeira 
no Livro de Atas —, vincula a permanência da UDF à existência de 
algo concreto e pede a colaboração e boa vontade dos diretores 
presentes à sessão como condição para que se possa terminar 
a reorganização da  Universidade  e  sua  instalação  definitiva 
no edifício da Avenida Vinte e Oito de Setembro. Baeta Vianna 
demonstra estar consciente da crítica que Gustavo Capanema 
faz à UDF por esta não ter conseguido, até então, erguer edifício 
apropriado que abrigasse os seus diversos cursos e a simboli- 
zasse. Por isso, na última ata, ele reafirmará que a Universidade 
precisa de “um substrato material, que condiciona a existência 
real da coisa criada”. Porque, para ele, se a UDF não tivesse 
uma existência concreta, ela, como Tróia, não ficaria para os 
que viessem depois como a inspiração de um espaço para a 
cidade; seria “apenas fugacíssima lembrança”.  

Lucus urbi é o termo empregado por Baeta Vianna: espaço 
aberto no meio da cidade, clareira onde a conotação 
iluminista, mais uma vez, se apresenta. Se ele relaciona Tróia 
aos versos de Virgílio, parece confundir Tróia com Cartago, 
e, ao errar, acerta. Conta a Eneida, poema épico, que o troiano 
Enéias, seu herói, prevendo a destruição final de Tróia, foge e, 
qual Ulisses, empreende uma longa viagem, uma odisséia. 
Apavorado, não deseja presenciar o assassinato do filho, da 
mulher e do pai, como acontecera com Heitor e Laocoonte. 
Ao desembarcar em Cartago,32 em terras d’ áfrica, 
contempla, deslumbrado, escondido por entre nuvens, no meio 
da cidade, um bosque sagrado, uma clareira. A conotação de 
sacralidade talvez não fizesse sentido para alguns daqueles 
professores, céticos em matéria de religião, mas certamente 
apaixonados e crentes na força do conhecimento e da 
racionalidade. Guardadas as devidas proporções, a UDF foi, 
naquele momento, para aqueles homens, sua Tróia. 
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ITAMARATY 
 
 

A competência sem par do Barão do Rio Branco, que soube 
tirar de obras antigas, de narrativas de viajantes, de roteiros e 

de cartas geográficas, de periódicos científicos e de manuscritos 
de leitura difícil tudo quanto continham de interesse para o 

engrandecimento do Brasil, fazia com que ele, homme du 
métier, soubesse que nenhuma dessas especialidades pode ser 

improvisada e que a única garantia para os trabalhos de pesquisa 
histórica é a continuidade e a tarefa sem brilho de examinar 

documentos, de emendar datas e de verificar coleções. 
Esse ponto de vista fez com que Rio Branco — pesquisador 
à altura de Varnhagen e de Capistrano — fosse procurar um 

modesto funcionário da Biblioteca Nacional — Jansen do Paço 
— para incumbi-lo da realização dos seus planos de trabalhos. 

E o que Jansen do Paço, nos muitos anos de trabalho que  
dedicou ao Itamaraty, conseguiu realizar em silêncio e quase 

despercebidamente, aí está, até hoje, para nossa edificação, sendo 
apenas conveniente assinalar, de passagem, o seu relatório sobre 
a organização do Arquivo, da Biblioteca e da Mapoteca e a densa 

monografia sobre as questões de limites com a Bolívia, Uruguai, 
Venezuela, Peru, Paraguai, de 1913. E mais do que isso, é de 

lembrar-se ainda a pertinácia dos seus esforços para manter em 
dia, anos depois da morte de Rio Branco, as coleções de revistas 
especializadas e as séries de impressos das sociedades científicas 

que constituíram os melhores instrumentos de trabalho 
do grande chanceler. 

 
 

O trecho acima, retirado de memorando1 ao embaixador 
Samuel de Sousa Leão Gracie, Secretário Geral do Ministério 
das Relações Exteriores, mostra a importância que Luiz Camillo 
atribuía aos serviços do Arquivo, da Biblioteca e da Mapoteca do 



Itamaraty, cuja modernização considerava indispensável diante 
da crescente complexidade da política internacional.2 Em seu 
longo memorando, fundamentado em antecedentes e prece- 
dentes criteriosamente explicitados, Luiz Camillo argumenta 
que o Barão do Rio Branco, o maior e o mais importante dos 
servidores do Itamaraty, optara por manter junto à Secretaria de 
Estado — e não junto ao Departamento de Administração — o 
Serviço de Documentação. Entre as  medidas  administrativas 
que julgava imprescindíveis para poder aceitar e exercer com 
competência a pasta das Relações Exteriores, Rio Branco salienta 
a necessidade de restabelecer a Seção do Arquivo, dando-lhe 
o desenvolvimento necessário, porque este é o arsenal em que 
os Ministros e os empregados inteligentes e habilitados encon- 
trarão as armas de discussão e de combate. É preciso criar uma 
biblioteca e uma seção geográfica na Direção do Arquivo, como 
em França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos.3 

Ao mencionar Jansen do Paço, Luiz Camillo lembra que o 
funcionário deixou importante contribuição, resultado de anos 
de trabalho pertinaz para manter, continuamente equipado, 
o Arquivo Histórico. Luiz Camillo, descrito por Carlos Callero 
Rodrigues4 como um homem despretensioso, cujos interesses 
de ordem intelectual eram dominantes em sua personalidade, 
está, de certa maneira, ao falar do modesto funcionário, falando 
de si próprio. Entretanto, suas credenciais, ao entrar para o 
serviço do Itamaraty, eram substantivas. No maço pessoal de 
Luiz Camillo de Oliveira Netto, na primeira e mais antiga página, 
marcada com o número 1, estão as palavras do então diretor da 
Biblioteca Nacional, o historiador Rodolfo Garcia: 

 
 

O material agora recolhido faz parte da coleção de documentos 
trazida dos Arquivos portugueses pelo  meritório  pesquisador 
Dr. Luiz Camillo de Oliveira Netto, graças ao louvável espírito 
de cooperação dos eminentes historiadores: Drs. Manuel Múrias 
e Ernesto Ennes, diretor e chefe da seção do Arquivo Histórico 
Colonial, de Lisboa.5 

 
A sugestão do nome de Luiz Camillo para a tarefa de orga- 

nização do Arquivo Histórico e da Biblioteca do Itamaraty parte 
de Fernando Lobo, que indica ao Ministro de Estado, Oswaldo 
Aranha, os nomes de intelectuais que poderiam fornecer referências 
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sobre Luiz Camillo: Dr. Afrânio de Melo Franco, Embaixador 
Maurício Nabuco, Aurélio Porto, Rodolfo Garcia e Max Fleiuss. 
Explica que, após haver indagado cuidadosamente sobre os 
melhores elementos para colaborar naquela organização, indica 
o nome do Senhor Luiz Camillo de Oliveira Netto.6 Fernando Lobo 
sugere que Luiz Camillo fique incumbido da revisão da Biblioteca, 
expurgando-a de todas as obras inúteis e atualizando-a. 

Tendo o Ministro de Estado aprovado a sugestão, envia ao 
Presidente da República exposição de motivos para a contratação 
de Luiz Camillo. 

 
 

Este Ministério está empenhado, ativamente, na ultimação da 
organização de sua biblioteca e seu arquivo histórico, que contêm 
uma documentação valiosa sobre o nosso passado. 
Rogo a Vossa Excelência a necessária autorização a fim de que, 
para tais serviços, seja contratado, pelo espaço de dois anos, o 
Senhor Luiz Camillo de Oliveira Netto, ex-Reitor da Universidade 
do Distrito Federal, ex-lente de História do Brasil na mesma 
Universidade e ex-diretor da Casa de Rui Barbosa, com conhe- 
cimentos especializados de bibliotecas e arquivos históricos e 
com observações pessoais dos arquivos e bibliotecas europeus, 
principalmente dos arquivos de Lisboa.7 

 
 

Seguem-se dezenove páginas de burocracia — memorandos, 
exposições de motivos, comunicados, carimbos, cartas, diligências 
e exigências do DASP. O contrato é finalmente lavrado com o 
Itamaraty, tendo como testemunhas Rodolfo Garcia e Fernando 
Lobo; fica assentado que Luiz Camillo perceberia o equivalente a 
R$ 2.874,00 (em valores atuais) mensais.8 Perduram nesse pequeno 
e desimportante trâmite burocrático os entraves da administração 
brasileira, onde ainda vigora a influência do Estado centralizador 
português. 

No dia 17 de maio de 1940, Luiz Camillo assume oficialmente 
sua função como Chefe da Biblioteca. Seu primeiro memorando é 
um simples pedido de autorização para preparação de prateleiras 
com material já existente no porão da Biblioteca, de acordo com 
proposta da Casa Pratt, tendo como objetivo resolver o problema 
de falta de espaço. Em sua justificativa, sugere o aproveitamento 
do material já adquirido — sujeito à deteriorização pela ação do 
tempo e da umidade —, o que corresponde a uma economia de 
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30$000 a 35$000, em média, por prateleira.9 Um modesto memo- 
rando que já prenuncia o que daí por diante será um dos seus 
objetivos: dilatar espaços, criar condições para a produção de 
conhecimento que sirva como arma de discussão e combate, metá- 
fora usada por Rio Branco numa clara alusão à comparação entre 
diplomacia e guerra. Relata Roberto Assumpção de Araújo: 

 
 

Assim, perdida aquela tradição que constitui ainda  hoje  a 
força das velhas chancelarias européias, tornada incerta a 
possibilidade do conhecimento meticuloso dos papéis de Estado 
e sujeita a fontes menos autênticas a pesquisa bibliográfica, 
estava vulnerável o insubstituível arsenal da diplomacia brasileira 
e os seus servidores não dispunham mais, com a necessária 
presteza e segurança de outros tempos, de suas legítimas 
armas de discussão e de combate. Ainda mais, decorridos 
quarenta anos da organização inicial, as novas técnicas de 
documentação de arquivologia, de biblioteconomia, exigiam 
alterações substanciais. Não bastava conservar. Impunha-se 
reajustamento  completo  e  integral  de  métodos  de  trabalho. 
E a necessidade era tanto mais urgente quanto a freqüência 
das assembléias internacionais e sua organização já se tinha 
modificado grandemente desde que, no Brasil, se reunira em 
1906 a Terceira Conferência Pan-Americana. Para completar 
o quadro das novas tendências, milhares de documentos e 
publicações desde a Liga das Nações inundavam periodicamente 
os compartimentos onde deveriam ser abrigados e sua consulta 
exigia buscas fatigantes nem sempre bem-sucedidas.10 

 
 

Cerca de um ano depois de assumir a chefia da Biblioteca 
do Itamaraty, Luiz Camillo escreve a Augusto Meyer, diretor do 
Instituto Nacional do Livro. Está consciente do que o Itamaraty 
possui, mas almeja aumentar ainda mais o acervo de sua 
Biblioteca, dotando-a de todos os recursos que possam auxiliar 
diplomatas e pesquisadores. Em 5 de fevereiro de 1941, envia 
a Augusto Meyer carta com dados precisos. 

 
 

No momento da publicação do Guia das Bibliotecas Brasileiras, 
verifiquei a existência de vários enganos relativos à biblioteca do 
Itamaraty. Esses enganos correm por conta da pouca precisão 
das informações fornecidas e não dos serviços do Instituto que 
V. tão brilhantemente está dirigindo. 
Na ocasião, não quis importuná-lo com as emendas, porque 
conheço as  dificuldades  do  métier.  Agora,  entretanto,  ao  ter 
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conhecimento que V. está preparando uma 2ª edição do Guia 
das Bibliotecas Brasileiras, apresso-me em enviar a informação 
junto, nos termos adotados na referida publicação, com dados 
exatos. 
Como V. sempre contou com a minha colaboração e muita sim- 
patia pessoal, não preciso reafirmar quanto me será agradável 
prestar-lhe, a respeito dos serviços sob minha responsabilidade 
neste Ministério, toda e qualquer informação. Aliás, não o faço 
unicamente pelos motivos acima, que me são particularmente 
gratos, mas também em cumprimento de um elementar dever 
inerente às minhas funções. 
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DAS RELAçÕES ExTERIORES 
Avenida Marechal Floriano – Palácio do Itamaraty – Rio de 
Janeiro, D.F. 
ACERVO BIBLIOGRáFICO: 32.826 obras num total de 138.279 
volumes, sendo: Obras Gerais – 29.925 obras em 50.885 volumes 
e 19.618 folhetos e Periódicos – 2.925 obras em 30.220 volumes e 
37.556 folhetos. Finalidade: Especializada. Instalação: em prédio 
especial, com salão de leitura e conferências, armazém de livros 
à prova de fogo e depósito de impressos, construído em 1930. 
Estantes fixas, prateleiras de aço, movediças. Funcionamento: 
expediente do Ministério, das 10 às 19 horas. Aos sábados, até 
[às] 14 horas. Freqüência: em média mensal, 200/250 consu- 
lentes. Principais seções: direito, política, comércio e relações 
internacionais, história, geografia, economia, estatística, socio- 
logia, especialmente dos países da América. Controle: fichário 
alfabético dos consulentes, ficando a 2ª via no lugar do livro 
retirado. Pessoal: 10 funcionários. Manutenção: verbas orçamen- 
tárias, doações e permutas. Publicidade: relação mimeografada, 
mensal, das obras entradas. Conservação de livros: maquinárias 
para expurgo, ventilação e prevenção de incêndios. Catalogação: 
inventário de entrada; fichário: alfabético de autores, de assunto, 
de coleção e topográfico. Fichário de publicações periódicas por 
título. Classificação: decimal universal, inclusive distribuição nas 
estantes. 

 
 

Menos de um ano depois, Fernando Lobo, com a aprovação de 
Luís de Faro Junior, chefe do Departamento de Administração, 
propõe o  nome  de Luiz  Camillo  para a  chefia  do Arquivo, 
argumentando  que 

 
 

uma das boas providências tomadas pela atual direção tem sido 
colocar, na direção de certos serviços, pessoal especializado, que 
não pertence ao corpo diplomático e consular. E os resultados 
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obtidos com a contratação de Luiz Camillo demonstram 
sobejamente os benefícios de tal providência.11 

 
Os relatórios12 publicados pelo Ministério das Relações Exte- 

riores com os trabalhos realizados no Serviço de Documentação 
mostram claramente o dinamismo que Luiz Camillo lhes imprime.13 

Aquele serviço toma novos rumos, tanto em relação à quantidade 
de livros e periódicos adquiridos, permutados ou consultados, 
quanto à qualidade de um acervo que se enriquece cada vez 
mais com obras de grande valor historiográfico. 

Em 20 de março de 1941, Luiz Camillo dá o seu primeiro 
parecer técnico sobre documento da mais alta valia oferecido 
ao Itamaraty pelo Ministro chileno H. Viteri Lafonte. Trata-se do 
protocolo das 10 Conferências da Reunião do Panamá — de 26 de 
junho a 14 de julho de 1826 —, convocada por Simon Bolivar. 

 
 

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que ultimei o exame 
do documento oferecido ao Ministério das Relações Exteriores 
pelo Senhor Ministro Homero Viteri Lafonte. 
1. Trata-se de um manuscrito de 16 folhas soltas, inumeradas, 
medindo 290 m/ x 300 m/ , com margens de 30 m/ . O texto é 
escrito dos dois lados, com exceção das fls. 1ª., verso, 7ª., verso 
e 16, que estão em branco. A peça está em regular estado de 
conservação. 
2. O texto contém o protocolo das 10 conferências da reunião 
do Panamá, convocada por Simon Bolivar e que se iniciaram a 
26 de junho e terminaram a 14 de julho de 1826. 
3. O documento, que é da mais alta valia, não é inédito, tendo 
sido publicado mais de uma vez (por exemplo, Aranda, Tratado  
do Peru: Archivo Histórico Diplomático Mexicano, xIx, ps 42/54; 
Villardi y Escobar, El Congreso de Panamá en 1826, p. 78/97; e a 
tradução inglesa em International American Conference, IV, 174, 
183; porém, o texto e assinaturas conferem com a sua melhor 
publicação feita até hoje. 
4. Examinando com atenção o manuscrito, depreende-se, pela 
qualidade do papel, formato, tinta e letra que são os utilizados 
nos documentos da América Espanhola daquele período e que 
portanto trata-se de um dos originais redigidos na época, devi- 
damente autenticado pelos plenipotenciários presentes. 
5. A compra do referido documento poderá ser feita pela impor- 
tância de quarenta contos de réis, de acordo com a proposta do 
interessado. Ass. Luiz Camillo de Oliveira Netto.14 
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Luiz Camillo segue normas criteriosas para as consultas de 
documentos diplomáticos por estrangeiros como, por exemplo, 
em relação ao pedido de consulta do professor Leon Sensabaugh, 
do Colégio de Birmingham, Alabama, que deseja autorização para 
examinar a correspondência diplomática e consular expedida de 
Washington e Nova York, no período de 1895 a 1898 e, depois, 
prolongar essa pesquisa até o período de 1910. O pedido e a 
apresentação do referido professor vêm com a recomendação do 
Diretor da Biblioteca do Congresso, Lewis Hanke.15 Em memo- 
rando de 24 de outubro de 1941, Luiz Camillo pondera: 

 
 

Esse período constitui um dos mais complexos da história, que 
alguns autores denominam da expansão do imperialismo ameri- 
cano, e, embora seja fácil ao Prof. Sensabaugh, pela leitura dos 
jornais da época, colher depoimentos de toda natureza sobre o 
pensamento brasileiro em relação às atividades do governo da 
República dos Estados Unidos da América, tenho receio em pôr à 
sua disposição os documentos diplomáticos de data tão recente. 
Há, em todo caso, o problema que assim seja aberto um perigoso 
precedente, principalmente quando o Arquivo não dispõe de uma 
sala adequada para a consulta de documentos. 
Também é conveniente lembrar que mesmo no Arquivo Nacional, 
de Washington, só é facultada a consulta dos documentos transfe- 
ridos do Departamento de Estado com data anterior a 1906. 

 
 

Em 4 de novembro de 1941, Oswaldo Aranha propõe a criação 
do cargo de Consultor Técnico para assuntos históricos e sugere 
a nomeação de Luiz Camillo: competir-lhe-ia o estudo contínuo 
das questões históricas que pudessem servir de precedente para 
a solução de casos (diplomáticos) análogos no futuro, e também 
como uma necessidade de serviço do Itamaraty, onde o estudo 
acurado daquelas questões é de máxima importância.16 Será como 
consultor técnico que ele atuará na Terceira Reunião de Consulta 
dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, 
inaugurada em 15 de janeiro de 1942 no Palácio Tiradentes, no 
Rio de Janeiro, com a participação de vinte países. 

Naquela reunião, sob o impacto do ataque das forças aéreas 
japonesas a Pearl Harbour, base americana no Pacífico, em 7 de 
dezembro de 1941, reafirmam-se os princípios que fundamentam 
o sistema de consultas e conversações instaurado em diversas 
conferências  anteriores:  na  Conferência  Interamericana  de 

 
 

233 



Consolidação da Paz, em Buenos Aires (1936), aperfeiçoada em 
Lima, no Panamá e em Havana. É preciso não apenas ratificar 
tais princípios como fazê-los passar do domínio jurídico para o 
da prática. Isso significa a solidariedade político-econômica: a 
agressão a um país americano por potência extra-continental é 
agressão e ameaça a todos os demais Estados. Significa, naquele 
momento, a solidariedade aos Estados Unidos. Almeja-se a 
proteção do Hemisfério Continental e a instauração de processos 
destinados a fortalecer a solidariedade econômica dos países 
americanos.17 

Luiz Camillo tem, naquela oportunidade, a chance de renovar 
os  métodos  de  organização  e  de  trabalho  das  Conferências 
Internacionais reunidas no Brasil. Logo depois, esses métodos são 
adotados por outros países do continente. Tal trabalho ampliar- 
se-á mais tarde, tornando mais fácil o manejo dos infindáveis 
documentos  oriundos  da  ONU  e  de  outras  organizações 
especializadas.18 Às vezes, é preciso alterar certos procedimentos 
e fórmulas; em outras, preservá-los. Aliás, a reunião de Consulta 
teve,  entre  os  seus  momentos  de  tensão,  aquele  em  que  um 
funcionário  da  Delegação  americana  resolveu  prestar  sua 
colaboração aos brasileiros no preparo (redação e tradução) da 
Ata Final da reunião. A isso Luiz Camillo se opôs energicamente, 
paralisando os trabalhos e enviando até mesmo uma carta pessoal 
a Warren Kelchner, Secretário Geral da Delegação Americana. 
Recebe carta de Kelchner, desculpando-se.19 Houve um certo mal- 
estar, mas os diplomatas brasileiros não se aborreceram nem um 
pouco. Muito pelo contrário, ainda que tenham ficado surpresos 
com a intervenção insólita do americano e com a atitude daquele 
que julgavam um homem de temperamento plácido. Eis a carta: 

 
 

Comunico a Vossa Excelência que tendo o Senhor Guillermo Suro 
interrompido,  durante  horas  consecutivas  da  tarde  de  ontem, 
o serviço de preparo da ATA FINAL DA TERCEIRA REUNIÃO 
DE CONSULTA DOS MINISTROS DAS RELAÇÕESEXTERIORES 
DAS REPÚBLICAS AMERICANAS, fui forçado a suspender o 
trabalho de reprodução mimeográfica e tipográfica do mesmo 
documento, em língua inglesa e francesa, o qual somente será 
reiniciado  oportunamente. 
As modificações introduzidas no texto da ATA não se justificam 
filologicamente,  como  endeavor por  endeavour;  no  american 
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por extra-continental ou seriam eliminadas por qualquer revisor, 
mesmo bisonho, v.g. independence por independenence, ou 
necezaria por necessária. 
Por outro lado, a pouca experiência que aquele Senhor possui da 
redação de atos internacionais levou-o a modificar práticas que 
são seguidas uniformemente por todas as Secretarias de Estado 
de Relações Exteriores, o que representou mais algumas horas 
de trabalho inutilizado. 
A confusão introduzida em nossos trabalhos pelo referido 
Senhor Suro tornou ainda impraticável reproduzir o texto da ATA 
FINAL, em língua espanhola e portuguesa, em número suficiente 
de exemplares, motivo porque é impossível encaminhar à 
Delegação Americana vinte e cinco exemplares de cada um, 
como foi feito até agora com toda a documentação desta 
Terceira Reunião de Consulta. 
Comuniquei, em tempo oportuno, ao Excelentíssimo Senhor 
Embaixador Rodrigues Alves, Secretário Geral da Terceira 
Reunião de Consulta, o que havia ocorrido e a presente carta. 
Lastimando profundamente que as razões acima apontadas 
tenham perturbado a regularidade de nossos serviços e 
impedido que se atendesse, como era meu particular desejo, 
às solicitações de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade 
para subscrever-me.20 

 
Em março de 1942, Luiz Camillo acompanha os embaixa- 

dores Maurício Nabuco e Mendes Vianna em viagem ao trecho 
já construído da ligação ferroviária Corumbá-Santa Cruz de la 
Sierra. Fica retido em Cuiabá durante duas semanas. Aproveita 
para tirar fotos da região. Ao voltar para o Rio, escreve carta ao 
embaixador Laffayette de Carvalho e Silva, desculpando-se por 
não ter podido visitá-lo em La Paz. Pede-lhe publicações sobre o 
petróleo, sabedor da importância de o Brasil firmar acordos para 
o aproveitamento e a compra do petróleo boliviano.21 

 

 
Essa viagem teria sido muito interessante para mim que conheço 
tão mal a América do Sul e vejo passar os anos sem que possa 
adiantar os meus estudos sobre a evolução sociológica desses 
países, estudos e pesquisas iniciadas com tanto interesse. 
Também teria aproveitado essa viagem para procurar completar 
as coleções da biblioteca do Itamaraty, no que diz respeito às 
publicações bolivianas em que ela é relativamente pobre. 
Em julho de 41, pelo ofício B/30/321.6, foi feito a essa Embai- 
xada o pedido de muitos itens.22  Alguns aqui não chegaram até 
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hoje. Principalmente as publicações periódicas, como a Revista 
de la Sociedad Geográfica de La Paz e o Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Sucre. 
Agora, seria também de todo o interesse que fossem enviadas ao 
Itamaraty todas as publicações sobre petróleo. Tenho corrido as 
casas bibliográficas de assuntos sul-americanos, aparecidas em 
Buenos Aires, em Washington e Nova York, porém as indicações 
escasseam.23 

 
Durante o ano de 1942, o trabalho executado por Luiz Camillo é 

intenso, desgastante. Variadíssimo. Muitas vezes representa o Minis- 
tério das Relações Exteriores junto à Comissão Censitária Nacional 
e à Junta Executiva do Conselho Nacional de Estatística.24 

Em carta a Luis M. Bandizzone, em que o felicita pela tradução 
do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, feita em par- 
ceria com Newton Freitas, descreve sua vida no Itamaraty: 

 
 

A minha vida no Itamaraty, como d. Lídia25 deve ter informado, 
é muito agitada e trabalhosa. Há um mundo de atividades 
administrativas e burocráticas que absorvem todo o tempo útil. 
Resta-me muito pouco para cuidar do que me interessa, que são 
as pesquisas e estudos históricos. Estou sempre com a minha 
correspondência particular consideravelmente atrasada. Assim, 
embora tivesse realizado, desde muito, uma segunda e cuidadosa 
leitura, que me deixou tão satisfeito quanto a primeira, só agora 
posso mandar-lhe estas linhas ainda apressadas.26 

 
O espectro de providências das quais Luiz Camillo deve se 

ocupar em sua rotina diária, e pelas quais é responsável, é variado 
e desigual em importância: aquisição de cartas geográficas de 
considerável valor histórico — Atlas do Brasil, 1627 — de João 
Teixeira e João Teixeira Albernaz e seu cosmógrafo27 (por meio 
da livraria Maggs & Bros com indicações de Joaquim Sousa Leão e 
pareceres de Jaime Cortesão e Murilo Bastos), e pedido28 de mapas 
(Stanford’s) solicitados pelo gabinete do Ministro de Estado: mapas 
das frentes de batalha na Rússia Ocidental, da zona de guerra 
no Pacífico e do Oriente Próximo e Médio; planisférios, livros 
impressos, manuscritos, estampas, sete retratos, dois exemplares 
do Menu e Programa de Concertos da cerimônia realizada no Rio 
de Janeiro no dia 13 de maio de 1888, carta dirigida em 20 de maio 
de 1879 ao Barão de Capanema;29 aquisição de centenas de livros, 

 
 

236 



longo memorando — resultado de seguidas consultas com os 
diretores de arquivos da Biblioteca do Congresso, em Washington 
— em que Luiz Camillo pede que se examine a possibilidade de 
ser destacada verba para fazer face às despesas de aquisição de 
uma câmara de vácuo e mais acessórios para a desinfecção de 
impressos e manuscritos do Itamaraty, tendo como objetivo “a 
preservação de todo o material reunido em mais de um século 
de atividade”;30 doação do precioso arquivo de documentos do 
Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, feita por sua viúva, 
e que não deveria ficar em poder de particulares;31 providências 
em relação à 2ª edição de um Guia das publicações oficiais dos 
governos latino-americanos, inventário de incunábulos,32 2ª edição 
do Catálogo anotado dos livros sobre o Brasil, de José Carlos 
Rodrigues,33 fichas bibliográficas impressas, documentos, revistas e 
publicações periódicas para a Biblioteca do Itamaraty, Coleção de 
Leis, máquinas de escrever, classificadores da Legislação em folhas 
soltas, passaportes a serem incinerados, material padronizado, 
sugestão para a Exposição do British Council (exposição de 
gravuras e obras dos viajantes ingleses sobre o Brasil), trabalho 
bibliográfico sobre Burton, Diário íntimo do escritor inglês (“não 
totalmente destruído pela viúva!”, admira-se Luiz Camillo),34 

compra de As mil e uma noites, também de Burton (edição 
unexpugnated), a importância da contribuição dos engenheiros 
ingleses na construção de estradas de ferro e nos trabalhos de 
mineração no Brasil, Anais da Biblioteca Nacional, viajantes dos 
séculos xVI, xVII, xVIII e xIx (Burton e Southey), pedido de 
informações detalhadas sobre os documentos do Public Record 
Office, The English Historical Review, Reports of Slave Trade (Blue 
Book)35 — coleção dos relatórios sobre o comércio dos escravos, 
série da maior importância —, compra da edição de 1830 do livro 
de Otto Kotzebue, comentários sobre o problema de autoria das 
Cartas Chilenas, sobre a Hakluyt Society, os livros adquiridos 
por intermédio da Casa Harrison, da livraria Maggs & Bros e da 
livraria Kosmos, Imprensa Régia, Chamberlain, pedido de obras 
para estudos particulares. E um mundo de coisas mais.36 Et j’en 
passe… 

Apesar de todas as dificuldades, Luiz Camillo, mineirissima- 
mente, consegue circular pelos meandros de um mundo diferente 
do seu, inventando maneiras de atingir seus objetivos, oriundos 
de uma visão ampla e curiosa em meio à burocracia diplomática. 
Cada passo se encaixa em um projeto. 
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Foi diante de problemas dessa ordem que o embaixador Maurício 
Nabuco, por tantos títulos representante legítimo das aspirações 
do Itamaraty, convidou, em 1940, Luiz Camillo para auxiliá-lo na 
Secretaria de Estado. Além de seguríssima erudição histórica e de 
uma cultura humanística da melhor qualidade, trazia Luiz Camillo 
fecunda vocação de homem público logo ajustada às imediatas 
exigências dos serviços que Rio Branco julgava indispensáveis 
para a formulação de uma sólida política internacional. Mais 
árdua, porém, deveria ser sua tarefa porquanto a tradição oral já 
estava quase desaparecida e não bastava pesquisar as diretrizes 
da nossa ação diplomática apenas a partir de 1902. 
Diante dos problemas complexos que a geopolítica e a política 
econômica tinham de enfrentar, forçoso também era ter ao 
alcance imediato das solicitações diplomáticas  os  princípios 
que nortearam a ação internacional dos estadistas do Segundo 
Reinado, principalmente na sua ação continental. 
Eis o trabalho de compreensão e interpretação político-admi- 
nistrativa a que se devotou Luiz Camillo. Para realizá-lo não 
se empavonou com títulos solenes nem mobilizou instalações 
espetaculares. Não sonhou com autarquias nem com fundações. 
A partir de uma pequena sala em desvão de escada, orientou dia 
a dia uma das mais notáveis renovações já efetuadas no país. E 
tudo mansamente, sem alarde, para evitar susceptibilidades.37 

 
Sabedor de que a pesquisa histórica é tradição no Itamaraty, 

Luiz Camillo empreende imediatamente a reestruturação do 
Arquivo Histórico, reexaminando e selecionando seus preciosos 
documentos. Auxiliam-no nesse  mister:  Aluizio  Napoleão 
de Freitas Rego, que dedica especial atenção ao arquivo do 
Barão do Rio Branco;38 Wladimir do Amaral Murtinho; Manuel 
de Araújo Porto Alegre — que se dedica aos documentos 
anteriores a 1808; Aurélio Porto; e Sérgio Correia da Costa. 
Estão animados, a tarefa é menos a mera classificação cega que 
uma reordenação39  inteligente da documentação essencial para 
a nossa história diplomática. Ao mesmo tempo, Luiz Camillo 
reorganiza e atualiza a Biblioteca ampliando-a para a cultura 
geral; reordena a Mapoteca. Assim ele descreve as dificuldades 
materiais que encontra ao iniciar seu trabalho: 

 
 

Por ocasião da última reforma material por que passou o Palácio 
Itamaraty, há cerca de quinze anos atrás, foi [unitária] preocupação 
da administração resguardar, de maneira definitiva e adequada, o 
patrimônio histórico e artístico, de valor incalculável, apresentado 
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pelo Arquivo, pela Biblioteca e pela Mapoteca da Secretaria de 
Estado. Para isso, construiu-se um edifício próprio, com todas 
as acomodações necessárias para evitar que se perdessem, 
mesmo parcialmente, os livros, manuscritos, mapas e estampas 
acumulados, em mais de um século de inestimáveis serviços 
ao país, dos eminentes pesquisadores da nossa história como 
foram Duarte da Ponte Ribeiro, Francisco Adolfo de Varnhagen, 
Barão do Rio Branco e Joaquim Nabuco, para citar poucos 
nomes. Naturalmente, ao mesmo tempo, foram dotadas de salas 
e aparelhamento convenientes as demais Divisões ou seções da 
Secretaria de Estado. 
Pouco a pouco, em conseqüência de medidas de caráter mais ou 
menos provisório, foi sendo abandonada a ordem estabelecida, 
e serviços estranhos às atividades do Arquivo, da Biblioteca e da 
Mapoteca passaram a ser instalados nas salas construídas com 
finalidades perfeitamente definidas. 
De início, destinou-se o depósito de duplicados de mapas e 
cartas geográficas para instalação de uma cozinha, que poucas 
vezes terá funcionado, para o que foi necessário atirar para a 
garagem cerca de 15.000 peças cartográficas, algumas das quais, 
[impostas] por determinação do Barão do Rio Branco, custariam, 
hoje, perto de uma centena de contos para serem reproduzidas, 
como V. Excia. poderá verificar pelos exemplares junto. 
A seguir, a então Divisão de Contabilidade, abandonando a sala 
especialmente adaptada para abrigá-la para o que dispunha de 
caixa forte e pastas quadradas, transferiu-se para uma das salas 
de trabalho do Arquivo, separada das demais por divisões de 
madeira e praticamente aberta. A alegação de que a Divisão de 
Contabilidade deve estar perto da chefia do D.A. não se justifica, 
tendo em vista que a correspondência desse último Departamento 
com o gabinete do Ministro de Estado é mais permanente e no 
entanto V. Excia. não tem necessidade de estar nas salas de frente 
do Palácio Itamaraty. O desacerto dessa medida, sob o ponto de 
vista de organização de serviços de pagadoria, demonstrou-se 
logo depois com o arrombamento do pequeno cofre utilizado 
para substituir as instalações antigas. E esse inconveniente será 
agora acrescido em virtude das instruções de V. Excia. de colocar 
não uma, mas duas salas para a Divisão de Contabilidade, ambas 
sem a menor segurança. As dificuldades por que vêm passando 
os serviços do Arquivo Histórico, da Biblioteca e da Mapoteca 
de algum tempo a esta parte são por demais conhecidas por 
V. Excia. para que seja necessário enumerá-las por extenso. 
Mas peço permissão para referir algumas das principais das 
suas vicissitudes: 
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A sala de redação dos Anais do Itamaraty tem sido mudada, 
de seis em seis meses, em média, e os trabalhos de decifração, 
cópia e conferência de documentos estiveram várias vezes e por 
períodos longos de tempo reduzidos ao esforço pessoal do Sr. 
Aurélio Porto. 
Não é possível, assim, contar com a regularidade dessa publi- 
cação se ao seu redator são recusados os menores elementos 
de trabalho.40 

 
As longuíssimas listas de livros requisitados continuamente 

por Luiz Camillo aos diversos livreiros do Brasil e do mundo 
demonstram o interesse do Itamaraty não só quanto a problemas 
relacionados com a  Segunda Guerra  Mundial, que então  se 
travava, como também quanto a questões do pós-guerra que 
já se prenunciavam. Requisições são enviadas à Imprensa 
Nacional41 para que sejam impressos, em espanhol, por 
exemplo, o Tratado de Direito Internacional, de Hildebrando 
Accioly, e a obra A atitude do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial; à Divisão do Material, a pedido da Comissão Jurídica 
Interamericana, solicita-se a impressão  de  5000  exemplares 
do estudo Recomendación preliminar sobre problemas de la 
post-guerra. 

Paralelamente a essa atuação relacionada ao que acontecia no 
mundo, Luiz Camillo continua apaixonadamente interessado na 
possibilidade de adquirir para o Itamaraty livros, in-fólios, códices 
e cartas geográficas que aumentasssem o acervo de obras raras 
de real interesse para o estudo da História do Brasil. Era preciso 
que a Biblioteca, o Arquivo Histórico e a Mapoteca oferecessem 
aos seus usuários a possibilidade de ampliar em profundidade e 
extensão as pesquisas e os estudos históricos. Oswaldo Aranha, 
ministro das Relações Exteriores, compreendeu a importância 
desse empenho para o Brasil. Aprovava os lampejos de verda- 
deira libido arquivística e historiográfica de Luiz Camillo. Seu 
interesse e sua aprovação foram fatores importantes para a vitória 
da missão camilliana. A atitude de Aranha pode ser comprovada 
em carta escrita por Luiz Camillo a Joaquim de Sousa Leão, que 
servia em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. 

 
 

Graças a Deus,  o Ministro Oswaldo  Aranha tem dado  todo 
apoio ao serviço de revisão sistemática dos principais fundos da 
biblioteca do Itamaraty. É claro que este apoio é decisivo para as 
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minhas atividades, pois sem ele nada poderia fazer e há imenso 
que rever, pesquisar e completar. Somente quem está habituado 
aos trabalhos de pesquisa histórica, como é o seu caso, pode 
avaliar da importância das falhas existentes e do que representa 
de esforço continuado para fazê-los desaparecer, mormente em 
vista das atuais dificuldades de comunicações. Pelas listas de 
encomendas à Casa Harrison, V. pode fazer uma ideia do que 
ainda nos falta. Ainda no último pedido, encomendei as coleções 
de D’Orbigny e do Visconde de Santarém, peças fundamentais 
para qualquer biblioteca de estudos americanos e que o Itamaraty 
não possuía.42 

 
A Segunda Guerra Mundial propiciou essas aquisições, pois 

a Inglaterra estava impossibilitada de exportar para o Brasil. 
Com isso, o governo brasileiro acumulava reservas em libras 
esterlinas que ficavam bloqueadas naquele país. Assim, o Brasil 
as utilizou, em parte, comprando livros, códices e documentos 
importantes. 

Contando com o apoio e o respeito  de  Oswaldo  Aranha, 
Luiz Camillo pôde adquirir códices de grande valor, como o 
Livro Primeiro do Governo do Brasil,43 as Cartas de Gaspar de 
Sousa e as Cartas do Conde da Torre. A incessante troca de 
missivas44 entre os dois bibliófilos — Luiz Camillo e Joaquim 
de Sousa Leão — mostra como foram trazidos para o Brasil, 
em meio às dificuldades causadas pela Guerra, os preciosos 
códices. Sua função leva Luiz Camillo a trabalhar, tendo em 
vista a utilidade e eficiência da biblioteca, em pelo menos duas 
frentes epistolares: é necessário atualizar as seções de consulta 
mais freqüentes, como aquelas referentes às publicações oficiais 
sul-americanas, as informações sobre a economia, as estatísticas. 
Essa responsabilidade, acrescida às dificuldades de transporte, 
o faz sacrificar, até certo ponto, a parte erudita e agradável de 
sua tarefa. Em 21 de fevereiro de 1942, apesar da precariedade 
das comunicações e do perigo de se perderem, em uma única 
remessa, cargas valiosas, Luiz Camillo solicita a colaboração de 
Joaquim de Sousa Leão para o “seu trabalho de seleção de obras 
raras sobre o Brasil e venho pedir que me avise, por especial 
favor, dos livros, coleções, mapas, gravuras e manuscritos, de 
excepcional interesse para o Itamaraty, oferecidos à venda em 
Londres”.45 Na mesma carta, comunica que já conseguiu alguns 
itens interessantes, como uns 50 volumes da coleção Hakluyt e 
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as edições do Purcha’s, publicadas em Glasgow no princípio do 
século xx. Em uma Londres bombardeada seguidamente, Joaquim 
de Sousa Leão, atento aos incansáveis apelos de Luiz Camillo, 
concretizados em listas e comunicações, empreende verdadeira 
caça a documentos, mapas e livros. 

Em outra longa carta de 27 de agosto de 1942, pode-se acom- 
panhar o processo de trabalho de Luiz Camillo no Serviço de 
Documentação, sendo cada item em pauta sublinhado, seguido de 
explicação esclarecedora; nela, o estudioso mineiro toca de leve 
na dificuldade que encontra para poder continuar suas próprias 
pesquisas da história mineira, em especial aquelas relacionadas 
ao problema da autoria das Cartas Chilenas, assunto controver- 
tido sobre o qual publica vários artigos em O Jornal, pouco antes 
de começar a trabalhar na Biblioteca do Itamaraty. Luiz Camillo 
deseja levar adiante as suas investigações. Pede, inclusive, a 
Joaquim de Sousa Leão que o auxilie nesse sentido, verificando 
a possibilidade da existência de uma cópia das Cartas Chilenas 
entre os manuscritos pertencentes a Robert Southey, primeiro 
historiador a se referir às Cartas Chilenas. 

O homem de ideias gerais, entretanto, subsume o historiador, 
ou melhor, o historiador em Luiz Camillo é que o faz interessar-se 
por literatura e filosofia. Busca, como bibliotecário e arquivista, 
documentos e códices fundamentais para a investigação 
histórica. Mas deseja também alargar a capacidade crítica, e 
tem especial prazer em ler os autores que mais a manifestam. 
Seu pedido para que Joaquim de Sousa Leão lhe envie os livros 
de Baltazar Gracián, escritor jesuíta, 1601-1658, autor de El 
Criticón, comprova essa escolha. Considera Baltazar Gracián 
um autor importante, um escritor filosófico de extraordinário 
interesse, muito lido na Península Ibérica, assim também como 
no resto da Europa. Estudado por Schopenhauer e Nietzsche, El 
Criticón é considerado pelo primeiro como uma das mais lúcidas 
concepções do pensamento humano,  do Renascimento até os 
seus dias. Eis a carta, em que alguns tópicos são destacados por 
Luiz Camillo: 

 
 

CARTAS CHILENAS: 
Não preciso fazer um resumo do problema da autoria das Cartas 
Chilenas que tem apaixonado todos os historiadores brasileiros, 
de F. A. de Varnhagen aos dias que correm. O melhor poema 
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satírico da língua portuguesa tem sido atribuído ora a Tho- 
maz Antônio Gonzaga, ora a Cláudio Manoel Costa e até a 
Alvarenga Peixoto, sendo de notar que os dois primeiros 
sempre contaram com maior número de advogados. A questão 
parecia, em certo momento, encerrada com a publicação, em 
1931, do trabalho do nosso amigo Caio de Melo Franco — O 
inconfidente Cláudio Manoel da Costa, O parnaso obsequioso 
e as Cartas Chilenas — que concluía pela autoria de Cláudio. 
Pelo estudo de alguns documentos inéditos e originais de 
Gonzaga, existentes no Arquivo Histórico Colonial de Lisboa, 
onde estive trabalhando em 1937, fui levado a posição oposta, 
isto é, que ninguém melhor que o ouvidor de Vila Rica poderia 
ser o autor da admirável crítica da administração da capitania de 
Minas sob o governo de Luís da Cunha Menezes. Pareceu-me, 
assim, conveniente reexaminar o assunto e publiquei alguns 
artigos em O Jornal, em princípios de 1940, na esperança de 
mais adiante continuar os estudos iniciados. 
A questão estava reaberta e motivou uma série de excelentes 
estudos de Manoel Bandeira, Afonso Penna Júnior, Sud Mennuci, 
Joaquim Ribeiro e outros. O Ministério da Educação fazia, ao 
mesmo tempo, uma reedição crítica das Cartas Chilenas, tarefa 
de que [foi] encarregado o nosso comum amigo Afonso Arinos 
de Melo  Franco, que  nela se  desempenhou com  o brilho  de 
sempre. Envio-lhe um exemplar dessa edição pela primeira mala 
que daqui sair. 
Da minha parte, continuarei  as  minhas  pesquisas,  acertando 
um ponto aqui e outro ali e principalmente reunindo material 
para  conclusões  mais  seguras.  (Trabalho  com  muito  vagar 
e sem regularidade porque não posso dedicar às minhas 
investigações as horas de folga que não possuo, pois preciso 
estar no Itamaraty desde manhã até 7 horas da noite). De algum 
tempo para cá, refletindo sobre o assunto ocorreu-me a ideia 
que, com muita probabilidade, Roberto Southey teria conhecido 
as Cartas Chilenas e possuído uma ou mais cópias das diversas 
que circularam no Brasil e em Portugal em princípios do século 
passado, pois foi o primeiro historiador a se referir à Inconfidência 
Mineira e conhecia a obra poética de Cláudio e de Gonzaga. 
Seria, assim, do maior interesse, elucidar esse  ponto,  pois, 
além de inimagináveis informações sobre a autoria das Cartas 
Chilenas (assinatura, indicações do próprio R. Southey, etc.) 
será bem viável encontrar uma cópia mais completa que as 
existentes no Brasil. Procurei resolvê-lo pelos meios mais ao 
meu alcance, examinando com o maior cuidado o Catálogo dos  
Manuscritos Portugueses existentes no Museu Britânico, elaborado 
pelo Visconde de Figanière (1853); a relação dos Manuscritos 
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Portugueses e estrangeiros, de interesse para o Brasil, existentes  
no Museu Britânico de Londres, organizado por Oliveira Lima e 
publicado na Revista do Instituto Histórico, LxV, II, 5 (1902); e 
o Catálogo dos Manuscritos Portugueses, do Conde de Tovar, 
editado em Lisboa em 1932. Tudo inútil, como também ficaram 
sem resultado as minhas pesquisas no catálogo do leilão de Lord 
Stuart de Rothesay, realizado em 1855, que comprara grande parte 
dos Mss. de R. Southey. Até hoje não consegui pôr os olhos no 
catálogo da biblioteca de Robert Southey que o chegou a ter 
impresso, tendo se realizado em 1844, segundo informações 
pouco seguras de Pinheiro Chagas, apesar de o ter encomendado 
por mais de uma vez de Londres. 
Nessa situação, resolvi apelar para o seu auxílio e os seus conhe- 
cimentos sobre a vida e a obra do poeta laureado e admirável 
inspirador da história brasileira para verificar a existência de uma 
cópia das Cartas Chilenas entre os Mss. que lhe pertenceram. 
Como o título é estranho, não será impossível que a cópia por ele 
possuída tenha sido catalogada entre os Mss. sobre a Espanha, 
Colônias espanholas ou Chile. Por outro lado, será necessário 
procurar em Critillo, Tomaz Antônio Gonzaga, Cláudio Manoel 
da Costa, Anônimo, etc. 
Essas indicações podem ser encontradas: 
a) no catálogo do leilão da biblioteca de Roberto Southey, pois 
certamente existirá um exemplar no Museu Britânico, caso tenha 
sido realmente impresso; 
b) na Seção de Mss. do Museu Britânico, entre o livros que per- 
tenceram a R. Southey e que não tenham sido inventariados pelo 
Visconde de Figanière, Oliveira Lima e Conde de Tovar; prova- 
velmente sob a rubrica Chile e, finalmente; 
c) nos Mss. de R. Southey ainda em poder de seus descendentes, 
caso inda vivam. 
Não preciso dizer quanto lhe ficaria grato por esse trabalho e 
peço-lhe conseguir-me uma reprodução fotográfica completa, 
página por página, de todo o poema, na hipótese de encontrar 
uma cópia em Londres, que me prontificarei a indenizá-lo, 
imediatamente, das despesas realizadas, inclusive a de remessa 
do material por via aérea. 

 
AINDA R. SOUTHEY 
Ainda em matéria de Southey, que tanto interessa a nós ambos, 
tenho mais um ponto a esclarecer para o qual peço a sua atenção. 
A parte referente à história de Minas Gerais é excelentemente 
estudada no History of Brazil. Para escrevê-la, baseou-se R. 
Southey em fontes manuscritas muito exatas. Com algum 
trabalho, consegui indentificá-las, com exceção de duas que 
tenho também muito interesse em conhecer. Peço-lhe, assim, fazer 
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mais uma leitura no terceiro volume da History e aí encontrará, 
nas indicações marginais dos trechos referentes a Minas Gerais, 
as seguintes notas: 
I) Collecçam Summaria (página 161), que é a Coleção Sumária 
das próprias Leis, Cartas Régias, Avisos e Ordens que se acham  
na Secretaria do Governo desta Capitania de Minas Gerais publi- 
cada na Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. xVI, p. 331/474, 
de autoria de José João Teixeira, conforme identificação que fiz 
nos documentos originais existentes no Arquivo Público Mineiro. 
Desta Coleção tirou R. Southey a maior parte, se não a totalidade, 
das suas referências sobre a legislação em vigor na Capitania de 
Minas, citadas nas notas marginais como manuscritos. 
II) Memórias Mss. (páginas 54, 55, 56 e muitas outras) — prova- 
velmente a Memória histórica da Capitania de Minas Gerais, de 
José Joaquim da Rocha, de que existem no Brasil e em Portugal 
vários Mss., com pequenas variações, inclusive no título, e que 
já foi publicada na Revista do Arquivo Público Mineiro (Vol. II, 
p. 425 e seguintes); nas Publicações do Arquivo Nacional (Vol. 
Ix, p. 5 e seguintes); na Revista do Instituto Histórico (71, I, p. 
117 e seguintes) e finalmente reproduzida em fac-símile pelo 
Itamaraty, pela Casa Harrisson, por ordem do Ministro [Afrânio 
de] Melo Franco. As demais fontes manuscritas utilizadas por 
Robert Southey são de fácil identificação, salvo as duas seguintes 
que, até hoje, não me foi possível encontrar cópia no Brasil ou 
em Portugal. 
III) Pedro Dias Paes Leme (página 54). 
IV) Manoel álvaro Carneiro Ms. ou Carneiro Ms. (p. 73, 155, 156, 
159 e 160). Que destino terão tomado os manuscritos de Pedro 
Dias Paes Leme e de Manoel álvares Carneiro de que não há o 
menor traço nos catálogos referidos de Figanière, Oliveira Lima e 
Conde de Tovar? É a pergunta que lhe faço com o mesmo pedido 
de mandar fotografar o material encontrado e enviar por via aérea, 
por Lisboa, portador seguro e com igual compromisso de pronta 
indenização das despesas efetuadas para atender-me. 

 
ROBERTO SOUTHEY VISTO POR UM DIPLOMATA BRASILEIRO 
Depois de  escrito  todo  o  trecho  anterior, relativo  às  Cartas 
Chilenas, tive o prazer da visita de seu Pai, que me comunicou 
o texto da sua carta, no que diz respeito às pesquisas realizadas 
sobre Robert Southey e deixou em meu poder a relação de livros 
e manuscritos que pertenceram ao nosso poeta e historiador. 
Ficamos admirados e contentes da coincidência. É claro que estou 
inteiramente ao seu dispor para fazer a revisão da lista enviada. 
Desejo que me esclareça como deseja o trabalho: uma relação 
sumária, mas, tanto quanto possível, exata no que se referir a 
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datas, editores, identificação de Mss., etc. ou uma relação com 
todo o rigor de técnica de referência? 
Por outro lado, fiquei mais ou menos desapontado quanto à 
possibilidade de ser encontrada mais uma cópia das Cartas 
Chilenas, e as Memórias de Carneiro e Pedro Dias Paes Leme 
estão muito diminuídas. Não quis alterar  a parte já  escrita, 
pois há sempre um fundo de confiança cega em todos os 
investigadores, como nós. Quem saberá o que contêm os dois 
volumes de Memórias Antigas de Portugal (cerca de 60)46 de 
1430 páginas, vendidas a Rodd? 

 
CASA  HARRISSON 
Os livros adquiridos por intermédio da Casa Harrisson são 
enviados de Londres com a remessa anual de material de 
expediente do Ministério, o que torna muito demorado o 
processo, pois, às vezes, esperamos 8 e 10 meses para ter 
aqui os impressos solicitados. Peço-lhe, assim, informar à 
direção da referida firma que será conveniente enviar os livros, 
em remessas parceladas, à medida da respectiva aquisição 
aí em Londres, desde que mantidas as mesmas condições  
de segurança (seguro de guerra e outras) adotadas para o  
encaminhamento das encomendas de material. 

 
BALTAZAR GRACIÁN, S.J. (1601-1658) 
Sempre que encontrar qualquer obra, principalmente exem- 
plares das edições de El Criticón, dos séculos xVII e xVIII, 
mande-me uma palavra, pois estou interessado em estudar a 
sua influência na literatura luso-brasileira.47 

 
Perfeccionista, Luiz Camillo deseja saber como funcionam, no 

Foreign Office, então sob a direção de Sir. S. Gaselle, os serviços 
correspondentes àqueles sob a sua responsabilidade no Itamaraty: 
Arquivo, Biblioteca, Mapoteca, Publicações. Escreve ao diplomata 
Paulo Boavista e este consegue obter informações sobre aqueles 
serviços, incluindo os processos de classificação de manuscritos, 
utilizados não só no Foreign Office como também no British 
Museum. Paulo Boavista, então estudante de Ciências Políticas e 
Econômicas em Oxford, também percorre com prazer livrarias e 
sebos londrinos à cata de livros raros para a Biblioteca. 

Em 20 de janeiro de 1943, Joaquim de Sousa Leão dá uma 
ótima notícia a Luiz Camillo: 
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Pedi ao Edmundo Barbosa [da Silva] que lhe adiantasse a tran- 
sação que acabávamos de fazer, por instruções do Itamaraty, 
adquirindo os dois lotes de documentos de Gaspar de Sousa e 
do Conde da Torre, e uma série de mapas originais do traçado 
de fronteiras do Rio Grande, assinados pelos demarcadores por- 
tuguês (Veiga Cabral) e espanhol. 
Aqueles dois primeiros estão guardados no cofre desta Embai- 
xada. para serem despachados para aí quando houver portador 
seguro pela via aérea. O último lote (dos mapas) mandei que os 
Maggs entregassem à Casa Harrison para que os remetam pela via 
ordinária, uma vez que são demasiado grandes e encombrants 
para irem por avião. (...) 
Acho que fizemos bem adquirindo os papéis do Gaspar de Sousa 
e do Conde da Torre. Haveria, d’outro modo, sempre o perigo 
de que caiam nas mãos de alguma biblioteca americana. 

 
 

O diretor do Serviço de Documentação recebe a notícia da 
compra dos códices com prazer e enceta logo um plano para que 
eles sejam decifrados, transcritos e publicados. Mas a satisfação 
da compra dos Códices não faz esmorecer seu afã de completar a 
Biblioteca do Itamaraty e dotá-la de obras, revistas, documentos, 
mapas espalhados pelo mundo e referentes ao Brasil. Escreve a 
Joaquim Sousa Leão a 1º de março de 1943: 

 
 

A compra dos Códices de Gaspar de Sousa  e  Conde  da 
Torre constituiu realmente uma bela operação para a qual de 
extraordinário auxílio foram a sua boa vontade e a sua erudição. 
Estou revendo as minhas notas sobre os dois períodos da 
História do Brasil a que se referem os documentos contidos nos 
quatro volumes para principiar, logo sejam recebidos no Rio, 
os trabalhos de decifração, cópia e anotação para providenciar 
a respectiva impressão com a possível brevidade. (...) 
Agora, estou revendo a seção de história portuguesa relacio- 
nada com os descobrimentos e História do Brasil e as falhas 
enchem várias folhas de papel, apesar de ter recebido recen- 
temente algumas obras portuguesas, encomendadas por inter- 
médio da Embaixada em Lisboa, que leva mais de um ano para 
atender ao pedido da Secretaria de Estado. A seguir relaciono 
os pedidos de informações, em que estou continuadamente 
a tomar o seu tempo. 
1. Hakluyt Society – Peço enviar-me a lista das publicações 
realizadas por esta instituição com os respectivos preços e infor- 
mações necessárias para inscrição da Biblioteca do Itamaraty na 
lista permanente de assinantes. 
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2. Professor Edgar Prestage – Pelo Edmundo P. Barbosa fui 
informado que o Professor Prestage é muito acessível e continua 
interessado em estudos de História de Portugal e do Brasil. Seria 
possível indagar dele que fim levaram as provas do terceiro 
volume da Correspondência diplomática de Francisco de Sousa 
Coutinho? Trata-se de uma correspondência do maior interesse 
para a história do domínio holandês que ficou, inexplicavelmente, 
suspensa com a publicação do segundo volume, apesar de 
anunciado para breve o terceiro. Isso em 1926. Já lá se vão 16 
anos e não há meio de aparecer o terceiro volume. Procurei-o 
inutilmente em Portugal quando lá estive em 1937 e a única 
informação obtida é que só o Professor Prestage poderia informar 
do paradeiro das provas. 
3. Shillington, V. H., and Wallis Chapman, A.B. – The commercial 
relations of England and Portugal – London, Routledge s.d. 
/1890?/. Peço-lhe ver se me descobre um único exemplar, apesar 
de reiteradas encomendas à Casa Harrison. 
4. François de Bourdemare – Relatio de populis Brasiliensibus, 
Madrid, 1617. Peço-lhe verificar se o British Museum possui 
um exemplar desta obra que tenho procurado inutilmente, de 
alguns anos para cá. Não existe em Lisboa, Paris e Roma. A 
minha última esperança é o Museu Britânico e, na hipótese de 
se aí encontrar, rogo-lhe providenciar com a possível urgência 
a obtenção de uma cópia fotográfica. Peço-lhe ver na História 
geral do Brasil, de F. A. de Varnhagen, edição Rodolfo Garcia, 
vol. III, p. 205, mais informações a respeito de Bourdemare e 
sua obra desaparecida. 
5. Monumenta Historica Societatis Jesu – Em 1941, encomendei 
à Casa Harrison um exemplar desta importantíssima coleção. 
Responderam-me que não fora possível descobri-lo em Londres. 
Da Espanha também não posso esperar tão cedo a remessa. 
Lembrei-me de pedir-lhe solicitasse informações do Colégio 
Jesuíta de Londres, pois possivelmente nele haverá um pequeno 
depósito e talvez uma coleção completa em duplicado que possa 
ser adquirida. 
6. Richard Burton – tradução das Mil e uma noites. Até agora 
não apareceu um exemplar acessível aos nossos minguados 
recursos? 
7. Livros Brasileiros – Continuam a aparecer inúmeros livros 
no Brasil sobre história, geografia, etnografia e sociologia do 
Brasil. Muitos trabalhos de encomenda, apressados e sem 
maior valor, porém, alguns  de  indiscutível  interesse.  Penso 
em enviar-lhe alguns dos melhores, mas estou em dúvida se 
dispõe de espaço para localizá-los em sua casa. Mande-me 
uma palavra a respeito. 
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Em 12 de maio de 1943, Sousa Leão responde a Luiz Camillo 
e descreve as peripécias por que passaram os Códices, viajando 
de Londres até Washington. De lá, transportados para o Brasil por 
portador de confiança, chegam finalmente ao Itamaraty. 

 
Sua carta de 1o de Março deu-me a grata notícia de que as aqui- 
sições dos Códices foram do seu agrado. Espero que já tenham 
chegado aí. Confiamo-los ao Sr. Alfredo Pessoa, que seguiu em 
avião via Washington, de onde a Embaixada os despacharia por 
outro portador seguro. A Secretaria foi disso avisada. 
Passo a responder aos itens da sua carta: 
2) a inclusa carta do Prestage48 diz o que há sobre o 3o volume 
da Correspondência Diplomática; 
3) incumbi um livreiro de procurar The commercial relations of 
Engl. and Port.; 
1 e 4) junto, a lista e os preços das coleções Hakluyt, segundo 
o catálogo Quaritch. 
Nada pude descobrir sobre o Bourdemare. Não está no British 
Museum, nem na Bodleian. Relendo a nota do Varnhagen, 
pergunto-me se a data não será de MS. Às vezes escapam 
impropriedades de expressão, verbi gratia a descrição dos Atlas 
Albernás, comprados pelo Itamaraty que, segundo o Boletim 
Róseo, teriam sido publicados [sic] em 1631 e 1666; 
5) pedi a um católico influente que fizesse averiguações sobre 
o Monumenta Historica, cuja informativa resposta remeto no 
original; 
6) na minha última [carta] aludi a um exemplar do Burton, se 
não me engano por £5; 
7) agradeço muito o seu oferecimento. Sem dúvida estimaria 
receber o que aparece recentemente de interesse histórico. 
Depois de lido, passaria à biblioteca nóvel [sic] “Anglo-Brazilian 
Society”, que vai de vento em popa, crescendo o número de 
sócios todos os dias (já passam de 300) e já tem sede, livraria 
de mais de 500 livros nossos. Tudo isso sem apelarmos, como 
é nosso vezo, para os fundos públicos. 
Por achar que todos os documentos dessa ordem devem ir para 
o Brasil e antes que uma biblioteca americana o adquirisse, 
comprei do Coelho, de Lisboa, o Atlas Descrição da costa do 
Brasil (no 180, do seu catálogo  no  16),  de  outro  cartógrafo 
real, homônimo do Albernás.  Embora  não  seja  comparável 
em execução aos que tem hoje o Itamaraty, contém 31 mapas 
aquarelados repletos de informações valiosas, tais como aldeias 
de índios, engenhos, fortificações, etc., também do séc. xVII. 
Caso o Itamaraty deseje incorporá-lo às suas coleções, terei o 
maior prazer em cedê-lo pelo preço pago. 
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Ao receber os manuscritos, Luiz Camillo descreverá suas 
impressões sobre o estado dos Códices e observará que o 
número de cartas contendo alvarás e ordens régias é muito 
maior que o das cartas provenientes da colônia com informações 
sobre o Brasil: 

 
 

Manuscritos da Casa Maggs & Bros. – Estão em ótimo estado 
de conservação e admiravelmente conservados nas caixas. 
Nada sofreram com a viagem. Apesar do meu interesse em 
examiná-los com vagar, ainda não me sobrou tempo para mais 
que uma ligeira leitura e mesmo assim somente quanto  ao 
códice da Correspondência de Gaspar de Sousa. Esperava que o 
número de cartas do próprio Governador fosse superior ao das 
Cartas, Alvarás e Provisões Régias. Mas, em todas as épocas, os 
documentos emanados das autoridades superiores, mormente da 
Metrópole, mereceram maiores atenções. As informações e as 
cartas das autoridades locais ficavam em segundo plano. No caso 
em apreço, de qualquer maneira, será possível esclarecer muitos 
pontos obscuros pela decifração do códice (que pretendo iniciar 
quanto antes) porque, como é do seu conhecimento, o período 
que vai da chegada de Gaspar de Sousa, ao Recife, em 1612, à 
expulsão dos franceses do Maranhão é dos que mais precisam 
ser revistos com atenção e à vista de documentos novos. Para 
isso é, entretanto, indispensável conseguir o original (ou cópia 
da época) da Jornada de Diogo de Campos Moreno, pois as 
três publicações até agora realizadas (Coleção de Memórias 
para a história e geografia das Nações Ultramarinas, Vol. I; 
Memórias para a história do extinto Estado do Maranhão, de 
Cândido Mendes de Almeida, Vol. II; e, finalmente, na Revista 
do Instituto do Ceará, Vol. xxI, pelo Barão Studart) estão 
muito estropiadas. Não se encontraria no  Museu  Britânico 
uma cópia desconhecida aos antigos investigadores? O título 
exato é Jornada do Maranhão, por Diogo de Campos Moreno, 
Sargento-Mor do Estado do Brasil.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 



O INTELECTUAL EM VIAGEM 
 

 
 

O estudo dos contatos e relações globais, aliado ao das 
semelhanças e diferenças globais, é o único caminho para 

uma perspectiva igualmente global, sem a qual a   
pesquisa histórica não se traduz nem em 

resultados nem em prazer.50 

Polybius 
 
 

À paixão pelos fundamentos da nacionalidade e pela História 
Colonial, Luiz Camillo agrega um agudo interesse pela História 
Contemporânea. À hora do almoço, deixa o Itamaraty e per- 
corre as livrarias cariocas, como a Quaresma, que  freqüenta 
com assiduidade, em busca de livros sobre a Coluna Prestes, 
as Revoluções de 30 e de 32.51 Acha importante que eles se 
desloquem das prateleiras das livrarias para as prateleiras da 
Biblioteca do Itamaraty. Está sempre acompanhado por amigos 
e, algumas vezes, por diplomatas interessados. As excursões 
são divertidas. 

A Chancelaria requisita continuamente livros sobre a situação 
mundial, já que precisa se manter informada sobre o que se 
pensa e se escreve no continente europeu e nas Américas sobre 
o conflito que se travava, bem como sobre as análises de vária 
natureza sobre o pós-guerra. 

Em 1941, Luiz Camillo escreve a David B. Stevens, da 
Fundação Rockefeller, enviando-lhe publicações brasileiras. 
Discorre sobre as dificuldades de se desenvolver estudos sobre 
a América do Sul sem a leitura de periódicos sul-americanos; 
sugere que se edite um anuário sul-americano de relações 
internacionais. Percebe, também,  que  aos  métodos  seguros 
de investigação e análise histórica, sobreleva a busca de uma 
conceituação, o domínio de categorias teóricas capazes de 
articular uma interpretação mais ampla que o estudioso dos 
fatos sociais, econômicos e culturais possa adquirir, ou seja, 
aquilo que Luiz Camillo “sob um ângulo talvez pessoal”, chama 
de “alargamento das perspectivas, pois os acontecimentos dos 
nossos dias explicam-se e particularizam-se quando localizados 
em  mais  amplo  panorama”.  Do  contato  com  o  professor 
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americano ele parece intuir que há similitudes e diferenças de 
método de trabalho entre os pesquisadores dos dois países. 
Desta carta ressaltam, sem dúvida, a exteriorização de uma 
angústia em relação à dimensão política de sua função e a 
consciência da responsabilidade dos intelectuais. Luiz Camillo 
levanta problemas e indaga-se sobre a contemporaneidade. 
Descobre nos acontecimentos da realidade presente, a Segunda 
Guerra Mundial, afinidades com os regimes absolutistas do século 
xVIII. No historiador, como sempre, está presente a influência 
iluminista cujas matrizes remontam a seu passado itabirano e à 
formação dada pelo avô, leitor de Voltaire. 

 
 

(...) guardo da sua visita à Biblioteca do Itamaraty a impressão 
da existência de muitos pontos de contato entre as nossas 
observações e preocupações em matéria de cooperação inte- 
lectual  pan-americana. 
Como tive oportunidade de me referir, os trabalhos a que venho 
me dedicando de algum tempo a esta parte são, naturalmente, 
influenciados e mesmo orientados, de maneira decisiva, pelos 
estudos anteriormente realizados, como professor de história 
econômica e social do Brasil no período colonial, o que me 
obrigou a transportar para o campo de história da América 
Espanhola o exame de uma série de questões, que são comuns 
à história da expansão atlântica dos povos da Península 
Ibérica a partir do fim do século xV. Por outro lado, é possível 
admitir que a importância dos estudos históricos dos fatos 
sociais, econômicos e culturais reside, tomados sob um ângulo 
talvez pessoal, menos na própria segurança do método e dos 
processos de investigação, que na conceituação dos problemas 
humanos no tempo e no  espaço,  ou  seja,  no  alargamento 
das perspectivas, pois os acontecimentos dos nossos dias 
explicam-se e particularizam-se quando localizados em mais 
amplo panorama. E desta observação decorre, por sua vez, a 
possibilidade de maior sistematização dos problemas atuais para 
os que se dedicaram, com mais ou menos cuidado, às pesquisas 
históricas e às ciências sociais. 
A possibilidade aqui referida pode ser traduzida, como acontece 
nos dias que correm, em um triste estado de apreensão quando 
vemos concentradas e dirigidas as forças de obscurantismo e de 
opressão para aniquilar as conquistas democráticas dos séculos de 
civilização cristã e de libertação humana. Se, quando os recursos 
materiais contidos na natureza eram quase desconhecidos e 
sempre desaproveitados, os períodos de domínio absolutista 
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marcaram seguidas gerações, que esperará o mundo atual que 
disciplinou e utiliza todas as forças e elementos naturais? Vemos 
renascer, apoiados nas armas que a civilização e a cultura forjaram 
para o seu aprimoramento, todo o arsenal absolutista. 
Aos intelectuais dos nossos dias, especialmente aqueles interes- 
sados em certa ordem de problemas, mais do que a qualquer 
outro grupo social, cabe uma dolorosa parte na tragédia 
contemporânea. A traição dos clercs, invectivada por Julien 
Benda, é uma posição forçada e inevitável, pois será muito difícil 
evitar a responsabilidade e o conhecimento da realidade que 
são a própria essência da vida intelectual. A falta de educação 
e de cultura das massas proletárias não lhes permite discernir o 
artificialismo das utopias sociais, porém, esses fatores são outros 
tantos elementos de amargura para os que vivem do pensa- 
mento e para o pensamento. Os séculos de vigílias humildes 
deram à nossa época instrumentos admiráveis de trabalho 
intelectual e de sua mais pura expressão, que são, entretanto, 
agora empregados para oprimir quem os construiu ou mesmo 
para corromper as suas legítimas manifestações. Os homens do 
pensamento, como todos os criadores, têm por suas criações, 
mesmo as mais insignificantes, um amor infinitamente maior 
que o justificado, e devem presenciar ao seu aniquilamento, 
juntamente com o das suas razões espirituais e sentimentais. 
E assistimos, então, à marcha incerta de tantos intelectuais, 
tangidos de país a país, em um mundo de atlas escolar de 
pequena escala, em procura do que já não podem encontrar, 
no meio da curiosidade profissional indiferente e fria, sem 
porosidade e sem compreensão.52 

 
Em 1942, Luiz Camillo expressa o que sente dos esforços reali- 

zados por Waldo Frank53 ao analisar os países da América do Sul. 
Escreve a Mário de Deus Fernandes, que servia no Consulado 
brasileiro em Buenos Aires, sobre suas dúvidas e estado de 
espírito. Para ele, o artista não deve escrever para demonstrar 
teses — no caso de Frank, psicanalíticas ou marxistas —, mas 
encontrar em si mesmo, e na realidade que o cerca, matéria 
para seus romances. 

 
 

Li a despedida de Waldo Frank à Argentina e as notícias sobre a 
agressão por ele sofrida em Buenos Aires, largamente comentada 
na imprensa brasileira. É difícil explicar a V. o que penso sobre 
tudo isso, não só porque não é simples  julgar  um  homem 
como Waldo Frank, mas, também, porque estou atravessando um 
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período de quase completa inibição a me amargurar os poucos 
momentos disponíveis para escrever aos amigos. 
Tenho por Waldo Frank uma acentuada simpatia intelectual e 
relações pessoais que posso indicar como amistosas. Compreendo 
mais ou menos bem o que diz e bem o que sente. Os seus pontos 
de vista representam um esforço muito sincero para examinar a 
vida social americana por um ângulo que pretende rigorosamente  
antiamericano do norte. 
Alguns dos seus ensaios são realmente muito felizes. Em 
outros, a força das tradições da sua formação, do seu meio e 
principalmente do rigor do método da sua cultura, isto é, de tudo 
quanto pretendeu afastar da sua sensibilidade, foi mais forte 
que a libertação, procurada mais ou menos literariamente e 
ele permanece americano do norte. No fundo, talvez ainda a 
influência da precisão puritana e protestante que criou a grandeza 
material do seu país, mas não pode conter a insegurança e 
a humanidade dos países latinos. É fácil verificar quanto há 
de sistemático em sua procura da realidade social da Amé- 
rica do Sul, quando o maior valor dessas revelações estaria na 
própria espontaneidade. 
Não é preciso ao artista pesquisar cientificamente os fatos 
sociais, mas, ao contrário, senti-los e  compreendê-los  em 
toda a sua profundidade, sem esforço e sem sistema. É uma 
restrição, porém, pequena quando comparada com o que 
existe de comum na fé da nossa formação democrática e anti-
totalitária.54 

 
Nos últimos dias de novembro de 1942, Luiz Camillo viaja 

com Elza em missão cultural para o Uruguai e a Argentina. Fazem 
também parte da missão, decorrente de Tratado Internacional e 
realizada anualmente, Carlos Chagas Filho, sua mulher, Annah 
de Melo Franco Chagas e João Batista de Mello e Souza. Seguem 
de trem para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande 
do Sul. Chegam finalmente a Montevidéu e, depois, a Buenos 
Aires. A viagem, ainda que decidida à última hora, foi proveitosa 
e levou Luiz Camillo a uma iniciativa importante. 

A precipitação da partida de Luiz Camillo deixou alguns amigos 
frustrados. Haviam ido despedir-se dele na Estação da Central 
do Brasil, julgando que embarcaria, com o grupo, no noturno 
das 18:50. Ao chegarem à estação, verificam que partira apenas 
com Elza, ao meio-dia e meia, independentemente. Carlos da 
Silveira Martins Ramos, diplomata brilhante, espírito crítico e 
muitíssimo direitista, apesar das diferenças políticas, admira o 
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mineiro desorganizado em sua vida prática, tão vago sobre seus 
horários. Tão misterioso e, ao mesmo tempo, tão preciso sobre o 
Itamaraty e o serviço público. Entre furioso e divertido, escreve a 
Luiz Camillo em 2 de dezembro de 1942, quando este já chegara 
a Montevidéu: 

 
 

Em todo caso, V., que não é lá muito deste mundo, já está 
perdoado. Porque afinal de contas, pesando os prós e os 
contras, V. tem certas qualidades com as quais geralmente a 
polícia implica, honestidade, inteligência, cultura, etc... E uma 
grande dose desse empoeirado liberalismo que a maçonaria usa 
nas suas travessuras por este mundo afora e o outro. 
Confio que a viagem tenha corrido sem maiores sobressaltos 
e que  nenhum  submarino  tenha  vindo  perturbar  as  delícias 
de uma excursão pelos campos gaúchos. Você tem medo de 
submarino?55 

 
A 3 de dezembro de 1942, Luiz Camillo concede uma entrevista 

ao jornal uruguaio La Razón. Pedem-lhe que fale sobre o signifi- 
cado da missão cultural. O fortalecimento do pan-americanismo 
e a união dos países das Américas só serão realizados, para Luiz 
Camillo, se houver um esforço comum de identificação desses 
países através do conhecimento mais amplo de suas respectivas 
histórias e valores culturais. Luiz Camillo relembra a Terceira 
Reunião de Consulta, realizada no princípio daquele mesmo ano 
no Rio de Janeiro. E prossegue: 

 
 

Na história dos países americanos existe um fundo comum que 
identifica desde as suas origens os povos que habitam o conti- 
nente. Esta raiz histórica, até há pouco quase desconhecida, deve 
ser procurada e reencontrada a fim de facilitar o mútuo conhe- 
cimento de nossos povos. (...) Convém precisar que quando se 
fala entre nós de unidade americana, o postulado não significa 
a expressão de um esforço teórico, mas a manifestação de uma 
velha corrente com profundas raízes históricas. É preciso distin- 
guir a respeito desta confluência espiritual uma diferença básica 
em relação àquela apresentada por tendências similares no velho 
continente. Lá, um mosaico de povos profundamente cindidos 
por antigas diferenças raciais, religiosas, culturais, lingüísticas e 
interesses feridos forçaram um movimento de aproximação arti- 
ficial, não efetivo. (...) A experiência nos ensina que a doutrina 
pan-americanista não é simplesmente a manifestação espiritual 
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dos povos continentais, mas antes uma doutrina de fundamentos 
científicos, sociológicos e culturais.56 

 
Luiz Camillo tem contatos com as livrarias uruguaias, com 

historiadores; festejam-se as relações amistosas entre Brasil e 
Uruguai; há banquetes, discursos. Escassos são os dias ali pas- 
sados, e ele se queixa da brevidade dos encontros. Ao voltar 
ao Brasil, envia material bibliográfico sobre o nosso país a E. 
Pivel Devoto, diretor do Museu Histórico Nacional do Uruguai. 
Há assuntos de interesse comum para a história dos dois países. 
Pede-lhe, entre outras coisas: 

 
 

• relação de todos os Ministros da Pasta das Relações Exteriores, 
com as respectivas datas de posse e afastamento; 

• indicações bibliográficas sobre as principais coleções  de 
leis, regulamentos, instruções de caráter geral ou relativas a 
determinados períodos legislativos ou governamentais; 

• indicações sobre os principais trabalhos bibliográficos do 
Uruguai, inclusive sobre periódicos. 57 

 

 
Antes de partir para Buenos Aires, Luiz Camillo participa da 

solenidade de encerramento de cursos de língua portuguesa no 
Instituto Uruguaio de Cultura. Presente, o embaixador do Brasil, 
Batista Luzardo, personalidade de particular ojeriza de Luiz 
Camillo e que ele é obrigado a suportar. Antípodas em tudo: na 
dimensão cultural, na linguagem, na visão de mundo. 

Já em Buenos Aires, Luiz Camillo inspeciona os arquivos da 
chancelaria, faz conferências e percorre livrarias. No Instituto 
de Cultura Argentina-Brasil, outro encerramento de cursos de 
língua portuguesa. O embaixador em Buenos Aires é Rodrigues 
Alves. Luiz Camillo e Elza têm a companhia, além de Mário de 
Deus Fernandes, do casal Lourdes e Manuel Vicente Cantuária 
Guimarães, que o auxiliam no que podem. Objetivo principal: 
aumentar o intercâmbio cultural e a compreensão entre os dois 
países. 

“As livrarias de Buenos Aires te saúdam”, assim lhe escreve 
Mário de Deus Fernandes, preparando o espírito do amigo para 
a maratona que fará pelas livrarias portenhas. Seu relacionamento 
com os livreiros interessados em história e política se aprofunda. 
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Alguns se sobressaem: Julio Suárez, proprietário da Livraria 
Cervantes; Pedro  Garcia, da  Livraria El Ateneu;  Geraldo 
Fernandez Zanotti, da Livraria Fernández Blanco; Jorge d’Urbano 
Viau, da Livraira Viau; alguns têm planos de escrever e deixarão 
arquivos valiosos. É o caso de Julio Suárez, que tenciona escrever 
suas memórias. Elas conterão algo interessante para o Brasil: 
quando o embaixador Dr. Julio Fernández esteve em missão no 
Rio, nos tempos do Ministério de Stanislau Zeballos, tornou-se 
amigo do Barão do Rio Branco; após a morte do embaixador 
argentino, o livreiro Suárez compra sua biblioteca e arquivo 
contendo a correspondência entre o embaixador e Rio Branco 
com comentários escritos por Julio Fernández às margens das 
cartas de Rio Branco. 

As excursões pelas livrarias são sempre agradáveis, percorrer 
as ruas de Buenos Aires, um prazer, e o teatro Colón, uma 
experiência visual e musical extraordinária. Mas Luiz Camillo 
fica apreensivo ao inspecionar os arquivos da chancelaria. As 
informações fornecidas pelos diplomatas, acrescidas das visitas 
cuidadosas que faz às duas chancelarias — de Montevidéu e 
Buenos Aires —, levam-no a indagar-se sobre as possibilidades 
de bom rendimento do trabalho dos funcionários responsáveis 
por esses serviços. Preocupa-se. Escreve a Fernando Lobo, 
opinando desfavoravelmente sobre o assunto. Julga que o 
Itamaraty  deve  possuir  um  quadro  regular  de  funcionários 
— não diplomatas — que complementem o trabalho destes 
de modo eficaz e exerçam função executiva imprescindível 
a fim de liberar os diplomatas de carreira para suas funções 
específicas. Na volta ao Brasil, escreve a Fernando Lobo: 

 
 

VIAGEM A BUENOS AIRES – Estive todo o mês de dezembro 
em  Montevidéu  e  Buenos  Aires  onde  fiz  duas  conferências 
e aproveitei a ocasião para visitar alguns serviços públicos e 
particulares de interesse para nós. A viagem foi relativamente 
proveitosa, mas voltei inteiramente desanimado com a situação 
das nossas chancelarias, principalmente diplomáticas, em 
matéria de organização e trabalho dos arquivos que examinei 
detidamente. Mesmo em Buenos Aires, onde tudo ia tão bem, 
depois da volta de D. Anita e D. Olga para a Secretaria de 
Estado, o rendimento do serviço caiu consideravelmente. A 
única solução, para mantermos um serviço compatível com as 
responsabilidades da política exterior do Brasil, é a criação de 
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um quadro de auxiliares de chancelaria (arquivistas, datilógrafos, 
bibliotecários, criptógrafos, estatísticos, etc.), onde colocaríamos 
todos os extranumerários do quadro suplementar da Secretaria 
de Estado (corrigindo, assim, uma clamorosa injustiça praticada 
aos funcionários que aqui trabalham, com a maior dedicação, 
há cerca de vinte anos) e mais os elementos novos julgados 
necessários, selecionados por concurso regular do D. A. S. P. e 
que seria movimentado da mesma maneira que o quadro único 
da carreira de diplomata, isto é, serviriam, ora no estrangeiro, 
ora no Brasil. Sem isso, permaneceremos na situação absurda 
de algumas chancelarias onde um primeiro secretário, isto é, um 
funcionário em vésperas de ser promovido e designado ministro 
plenipotenciário do Brasil, é obrigado a bater à máquina e 
arquivar documentos. É claro que ele pode fazer esses trabalhos 
com extraordinária eficiência, mas, por outro lado, não poderá 
acompanhar as complexas questões econômicas, sociais ou 
políticas do país onde se encontra. 
Tenho insistido muito nesse ponto, mas, até agora não consigo 
formar uma corrente de opinião, antes, ao contrário, a maioria 
da Casa ainda pensa de maneira diversa. Não desanimarei e 
continuarei a insistir.58 

 
Como historiador brasileiro, Luiz Camillo percebe a neces- 

sidade de a missão cultural, da qual faz parte, não se restringir 
a  uma  simpática  troca  de  cortesias,  convites  de  intercâmbio 
e participação em conferências. Tudo isso é necessário, mas 
insuficiente. É preciso fazer mais. Ele visita, em Buenos Aires, 
o Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manoel de Rosas. 
Impressiona-se com a rivalidade com o Brasil e as conseqüentes 
distorções históricas feitas pelo Instituto. Fica consciente de uma 
coisa: urge que o Itamaraty apresente textos e pareceres com a 
cooperação de historiadores brasileiros  que possam clarificar, 
replicar e divergir das interpretações daquele Instituto. Na volta, 
escreve o Relatório sobre a situação do intelectual na República 
Argentina,59 com suas conclusões sobre a maneira como o Insti- 
tuto de Investigaciones Históricas Juan Manoel de Rosas analisava 
a história das relações dos dois países. 
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COMISSÃO DE ESTUDOS DOS TEXTOS 
DE HISTÓRIA DO BRASIL 

 
 

A idealização e a estruturação da Comissão de Estudos dos 
Textos de História do Brasil nasceram da visita de Luiz Camillo a 
Buenos Aires. Possuía, por isso, cunho eminentemente político. 
Foi criada pelo Ministério das Relações Exteriores por portaria de 
13 de abril de 1943. Em 16 de agosto, a Comissão é constituída, 
tendo como presidente o Secretário Geral do mesmo ministério. 
Os demais membros: General Emílio Fernandes de Souza Doca, 
Ministro Heitor Lyra, Rodolfo Augusto de Amorim Garcia, Luiz 
Camillo de Oliveira Netto e Hélio Viana. Em 26 de agosto, ficam 
confirmados, em texto assinado por Heitor Lyra, os objetivos, as 
tarefas e a competência da Comissão.60 

 

 
O inspirador da criação da Comissão fora Luiz Camillo de 
Oliveira Netto e a essência da ideia se concentrava no item c, que 
significava a tentativa de estabelecer, por meios diplomáticos, 
a correção dos textos de ensino da história que poderiam ser 
lesivos ou prejudiciais às relações entre o Brasil e as nações 
amigas, especialmente as latino-americanas.61 

 
Havia a necessidade de correção de deslizes cronológicos 

e erros históricos, elaborada com delicadeza, perícia e senso 
de humor,62 mas havia, sobretudo, o propósito de impedir a 
permanência de noções errôneas, sobretudo a respeito das 
relações entre os países do Prata. Durante algum tempo, a 
comissão foi responsável pela única bibliografia atualizada do 
Brasil. Os pareceres por ela endossados continham diretrizes 
iluminadas por historiadores do porte de Rodolfo Garcia e do 
General Emílio Fernandes de Souza Doca. 

Em 13 de abril de 1943, no mesmo dia, portanto, em que 
se constitui a Comissão de Estudos dos Textos de História do 
Brasil, Luiz Camillo envia memorando ao Chefe do Departa- 
mento de Administração, Embaixador Alves de Souza, lançando 
a ideia da necessidade de edição das obras completas do Barão 
do Rio Branco: 
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O centenário do nascimento do Barão do Rio-Branco será 
comemorado em 20 de abril de 1945 e, entre as iniciativas 
que o Itamaraty poderá empreender nessa ocasião, a de maior 
alcance, certamente, será a relativa à divulgação dos principais 
escritos e trabalhos de José da Silva Paranhos. A publicação das 
Obras Completas de Rio-Branco é, entretanto, tarefa bastante 
complexa, em vista da orientação de determinados trabalhos, 
do estado fragmentário de certos estudos e da má impressão 
tipográfica que foi feita de outros.63 

 
Em seu relatório sobre a organização e a publicação das 

Obras do Barão do Rio Branco, Roberto Luiz Assumpção de 
Araújo nota que Luiz Camillo 

 
 

apontava dificuldades que surgiam desde logo para a publicação 
de algumas obras como as Efemérides Brasileiras, na qual se 
impunha o restabelecimento do texto primitivo tal qual foi dei- 
xado pelo autor, tarefa delicada que demanda tempo e atenção 
em vista das reedições anteriores, onde se registaram enganos 
que só podem ser levados à conta do copista apressado e nas 
“Anotações” à Schneider.64 

 
No detalhado documento escrito pelo diplomata, participante 

ativo e conhecedor das peripécias por que passou esse empreen- 
dimento, nota-se não só o interesse de Luiz Camillo, mas também 
sua pertinácia, como Chefe do Serviço de Documentação, em 
levar a bom termo uma tarefa que exigia as mais variadas capa- 
cidades, incluindo a de preparar e ajustar os famosos relatórios 
do Barão, nunca antes publicados. Além disso, ao chamar um 
artista do nível de Santa Rosa para executar a obra, Luiz Camillo 
renova, com êxito, a apresentação gráfica das publicações oficiais 
no Brasil.65 

Além dos serviços da Biblioteca, da Mapoteca e do Arquivo, 
as inúmeras iniciativas de Luiz Camillo e seu ritmo de trabalho 
estafante aumentam em 1943. No Relatório desse ano, constata-se: 
a) organização de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial 
(Livro Verde), o qual exigiu grande esforço no pesquisar e coligir 
a documentação respectiva;  b)  iniciativa  das  comemorações 
do centenário do nascimento do Barão do Rio Branco, o que 
demandou, como visto, imediatamente, inúmeras  pesquisas, 
que se estenderam a São Paulo; c) o esboço de um plano de 
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publicações das principais obras e escritos do Barão, do que se 
deu começo, examinando-se as obras relativas à biografia de Luis 
Barroso Pereira, Netscher e Varnhagen, bem como as Efemérides 
Brasileiras; d) a emissão de pareceres sobre  a  aquisição  de 
obras e sobre o original de outras em projeto de publicação, 
oferecidas à consideração do Ministério das Relações Exteriores; 
e) o fornecimento de cópias de documentos históricos solicitados 
por estudiosos para obras em elaboração; f) a concessão de 
documentos anteriores ou referentes a 1930 (em cumprimento à 
portaria de 16 de outubro de 1943); g) o levantamento de índices 
periódicos importantes e a atualização e o aperfeiçoamento de 
antigas publicações do Itamaraty. Na Biblioteca, incorporação de 
impressos e a compra de obras de raro valor.66 

Para seus próprios trabalhos de pesquisa, Luiz Camillo não 
tem mais tempo e abandona-os para o futuro incerto. Entre- 
tanto, consegue terminar, apesar dos inúmeros atropelos,67 o 
prefácio para o livro Dois Paulistas Insignes, de Ernesto Ennes. 
Escreve sobre a importância de Matias Aires, autor de Reflexões 
sobre a vaidade dos homens. Envia o trabalho no primeiro dia 
de dezembro de 1943. 

 
Por ocasião da minha estada em Portugal, quando tive o prazer 
de conhecê-lo e fazer-me  seu  amigo  e  admirador,  disse-lhe 
que as atividades intelectuais representavam apenas períodos 
de férias em minha vida. A necessidade de atender a muitas 
outras tarefas absorvia o melhor da minha reduzida capacidade 
de trabalho. 
Isso repeti-lhe por escrito e muitas vezes e é o que explica a 
demora em rever as últimas provas e redigir o prefácio para os Dois 
Paulistas Insignes que estará impresso dentro de poucos dias.68 

 
Há, entretanto, modificações na estrutura do Serviço de 

Documentação e elas, definitivamente, não encantam Luiz Camillo, 
apesar de os seus superiores reconhecerem-lhe a eficiência. Em 
memorando, o Ministro Saint-Brisson reconhece: 

 
 

No curto espaço de tempo de sua gestão, Vossa Senhoria soube 
imprimir um ritmo novo à revisão de maços, que atingiu cifras 
jamais igualadas, empreendeu reformas e traçou diretrizes cuja 
observância produzirá no futuro inestimáveis benefícios ao bom 
funcionamento dessa seção.69 

 
 

261 



O arquivo é separado70 em duas divisões, tendo a seguinte 
ordenação: ao Serviço de Documentação, subordinado a Luiz 
Camillo, fica restrito o Arquivo Histórico, compreendendo a 
documentação até 1930; sob a direção do Serviço de Comunicações 
fica o Arquivo de consulta imediata, compreendendo todos os 
documentos posteriores a 1930. Luiz Camillo escreve a Fernando 
Lobo, desanimado. Depois de lhe explicar a reforma, com a qual 
não concorda, e contar de seus esforços para que seja feita uma 
revisão do decreto-lei que a ordenara, ele desabafa: “Por aí, V. 
pode avaliar quanto pesam essas pequenas dificuldades e quanto 
me preocupa a situação dos serviços do Ministério, que hoje 
estão sob a minha responsabilidade e que considero decisivos 
para a ação da política exterior do Brasil.”71 

As motivações subjacentes de Luiz Camillo no Serviço de 
Documentação situam-se muito acima daquelas dificuldades 
burocráticas. Para ele, trata-se de criar condições de estudo e 
pesquisa, condições de produção intelectual séria, realizada por 
diplomatas capazes ou quaisquer outros estudiosos interessados 
em utilizar criativamente o imenso manancial de dados e infor- 
mações, às vezes jamais compulsados. 

Duas iniciativas suas, ainda no ano de 1943 e no Itamaraty, 
demonstram esse seu empenho. Em 14 de abril daquele ano, 
envia memorando ao Chefe do Departamento de Administração, 
Embaixador Alves de Souza, sugerindo a criação, no Serviço 
de Documentação, de uma Divisão de Pesquisas e Estudos 
Históricos. A resposta é negativa. Embora o Ministro de Estado 
concorde, em princípio, com a criação de uma Seção de Estudos 
e Pesquisas Históricas, pelo menos no momento, tal iniciativa 
não é factível. 

Mas, Luiz Camillo não esmorece. Em 3 de outubro, volta à 
carga e envia novo memorando ao Chefe do Departamento de 
Administração. 

 
 

[Sugere] formar um grupo de estudiosos para os trabalhos de 
seleção, decifração e anotação de fontes de interesse para a 
história diplomática do Brasil, de acordo com os mais seguros 
métodos da crítica, ao qual caberia iniciar o trabalho e dar-lhe 
o desenvolvimento necessário e compatível com o prestígio do 
Itamaraty. 

 
 
 

262 



Desta vez, Oswaldo Aranha autoriza, em princípio, as 
despesas propostas para a execução dessa vastíssima pesquisa, 
mas com uma ressalva: o Ministro de Estado quer que “o trabalho 
seja feito por pessoas estranhas ao Ministério”. Estavam neste 
ponto as providências preliminares para o projeto, Luiz Camillo 
acreditando que ele  seria  finalmente  concretizado,  quando, 
no dia 3 de dezembro de 1943, é chamado ao gabinete de 
Oswaldo Aranha. O ministro comunica-lhe a sua exoneração, 
depois de uma conversa tensa. 

Estupefato, Luiz Camillo deixa o prédio da rua Marechal 
Floriano. Pega um táxi e começa a conspirar. Era um bela tarde 
de verão. O leguleio,72 que aliás era químico, não está de férias. 
Está, isto sim, desempregado. No dia seguinte, 4 de dezembro 
de 1943, sai a sua exoneração, assinada por Getúlio Vargas e 
referendada por Oswaldo Aranha.73 
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Aos intelectuais dos nossos dias, especialmente aqueles 
interessados em certa ordem de problemas, mais do que a 

qualquer outro grupo social, cabe uma dolorosa parte na tragédia 
contemporânea. A traição dos clercs, invectivada por Julien Benda, 

é uma posição forçada e inevitável, pois será muito difícil 
evitar a responsabilidade e o conhecimento da realidade 

que são a própria essência da vida intelectual.1 

Luiz Camillo 
 
 
 

O trecho da carta acima, escrita em 1941, mostra a preocu- 
pação de Luiz Camillo com a responsabilidade do intelectual 
frente à realidade política do seu tempo. A polarização em blocos 
ideológicos antagônicos já se acentuara antes mesmo do início 
da Guerra, em 1939. De um lado, o comunismo, representado 
pela União Soviética, e, do outro, o nazi-fascismo, na Itália e na 
Alemanha. O bloco ocidental de tradição democrática situava-se 
entre os dois extremos. 

O conflito mundial, que submergiu o mundo em uma carni- 
ficina de proporções inimagináveis, estendeu-se de 1939 a 1945. 
Confrontaram-se o Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e os Aliados, 
em torno da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, aos quais se 
junta, depois da quebra do Pacto germano-soviético, a própria 
União Soviética. Com o fim da guerra e o início do processo de 
reconstrução política e econômica, o bloco soviético e o ocidental 
de novo se opõem na Guerra Fria. 

A Segunda Guerra Mundial, com repercussões no Brasil, era 
assunto de conversa e discussão entre Luiz Camillo e seus amigos. 
Toda oportunidade era pretexto para troca de ideias. As notícias 
do grande conflito chegavam pelo rádio, pelas transmissões da 



BBC, de Londres, ouvidas por Luiz Camillo e sua família, todas 
as noites. Conversava-se dentro do Ministério das Relações 
Exteriores, na Biblioteca do Itamaraty, mas também lá fora. 
Luiz Camillo encontra seus companheiros à hora do almoço, 
muitas vezes no restaurante do aeroporto Santos Dumont, no 
restaurante Cabaça Grande, no centro da cidade, ou nos bares, 
que ele freqüenta ao sair do Itamaraty, como o da Brahma. 
Ou aquele escondido nos fundos da confeitaria Imperial, em 
Botafogo, onde se encontra com Virgílio e Afonso Arinos de 
Melo Franco, Odylo Costa, filho, Octávio Tarquínio de Souza, 
Aloysio de Salles, José Barreto Filho, Octavio Thyrso de Andrade. 
Cada um traz consigo traços específicos de subjetividade, matriz 
de projetos individuais e, certamente, a liberdade de pensar, 
criticar e agir. 

A noção de liberdade implica uma dimensão dialógica, não 
é apenas o processo de questionamento do homem consigo 
mesmo. Às vezes, torna-se difícil um acordo universal no campo 
político. Nas reuniões de Luiz Camillo com seus amigos, havia 
não só convergências, mas também divergências, que mais 
tarde se acentuarão. Um interesse comum os ligava, entretanto, 
tornando possível o diálogo para se chegar a um acordo sobre 
como agir, que atitude tomar naquele momento preciso. O 
diálogo requer um espaço para poder ser exercitado: o espaço 
da palavra e da ação. Para que haja liberdade, é necessário 
o mundo público — uma ágora, espaço onde a liberdade de 
expressão e o direito de divergir coexistam. 

La trahison des clercs,2 de Julien Benda, provoca reflexão 
entre os intelectuais brasileiros. Qual seria a função do inte- 
lectual em um mundo  que  se  encontra  imerso  em  conflito 
de proporções impensáveis? Para Benda, o intelectual estaria 
traindo sua vocação ao se preocupar com as coisas “práticas”, 
ao se voltar diretamente para as preocupações do  mundo, 
ainda que este esteja tomado por um turbilhão de horrores. A 
perspectiva de Benda o levará à defesa intransigente de um 
racionalismo outré, abstrato. Só assim, ele argumenta, será 
possível ao clerc, ao intelectual, manter-se fiel ao chamado 
interior e ao compromisso com a verdade. Somente os valores 
da inteligência contam, só ela possui os instrumentos necessários 
para observar a realidade e criticá-la com total isenção. 
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Para o escritor francês, cabe ao intelectual a discussão rigorosa 
e a clarificação asséptica dos conceitos. Só o intelecto possui valor 
absoluto, só ele é capaz de atingir valores universais, permanentes. 
Ao político, compete a ação. A extrema simplificação e esque- 
matização de Benda quanto ao que é, muitas vezes, problema 
angustiante para o intelectual — a participação política — não 
parece resolver o impasse que existe diante de situações-limite. 

Na verdade, ao radicalizar suas reflexões, Benda opõe-se 
tenazmente à extrema direita nacionalista de Maurras, Péguy, 
ao militarismo alemão, ao fascismo e ao totalitarismo soviético. 
Ele combatia o fascínio exercido sobre os intelectuais — e este 
raciocínio se aplica ao Brasil — por estratégias de querer não só 
interpretar a realidade, mas, também, transformá-la de maneira 
violenta. Ao assim raciocinar, Benda, na verdade, é muito mais 
político do que seu pensamento parece mostrar. 

O historiador mineiro Francisco Iglésias avalia a contribuição 
de Julien Benda e as possíveis leituras equivocadas de sua obra, 
em especial de La trahison des clercs. É mais sábio escolher a 
racionalidade do que a irracionalidade, opina Iglésias, ressoando 
Benda: 

 
Sua deturpação mostra que o autor é mais citado do que lido: 
ele não negou ao intelectual o direito de defender as suas ideias, 
mesmo vindo ao campo da luta; o intelectual pode proceder 
assim sem prejuízo de sua investidura, contanto o faça em nome 
de princípios abstratos, sem preocupação de interesse. Com essa 
relatividade a tese é aceitável. Parece, contudo, contraditória, pois 
justifica todos os procedimentos. (...) O abandono da razão pode 
levar a terríveis descaminhos. Não produz mal, portanto, a defesa 
intransigente do racionalismo, pois seus possíveis equívocos são 
bem menores que o culto da irracionalidade.3 

 
E é justamente a irracionalidade da guerra que leva Luiz 

Camillo a se indagar não só sobre ela como sobre a posição 
do Brasil e dos intelectuais brasileiros. O tempo era o objeto de 
seu trabalho, o tempo e a sua relatividade. O mundo mudava e 
os critérios para interpretá-lo também. Novos cânones deveriam 
despontar. O ser e o devir fascinam Luiz Camillo. Em agosto de 
1942, expressando sentimentos de horror perante a guerra e, ao 
mesmo tempo, de esperança em um mundo futuro, pleno de 
liberdade e consciência, escreve a Fernando Lobo: 
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Assistimos à mais trágica revolução da humanidade: continentes 
inteiros  devastados,  destruídos  e  escravizados.  Os  alicerces 
e as estruturas econômicas, sociais e políticas de civilizações 
milenares são arrasados e destruídos, de um momento para o 
outro. O mundo novo que vai surgir de tudo isso não poderá 
ser estudado nos cânones atuais. As liberdades humanas e 
coletivas que constituirão o mundo de amanhã terão outros 
climas e coordenadas. Não haverá recursos financeiros para a 
obra de reconstrução do após-guerra. E essa reconstrução não 
será adiada, mas, ao contrário, combinada, exclusivamente, ao 
potencial humano, único capaz de encontrar as forças interiores 
e as energias morais para criar uma vida melhor. A humanidade 
não perecerá, porém, ganhará esplendor e força na atmosfera 
de liberdade e de consciência de amanhã. 
É [iniludível], portanto, que o único potencial disponível para essa 
tarefa imensa de reconstrução é o homem, em sua concepção 
cristã. Os orçamentos e os equilíbrios financeiros, as contas 
de aplicação não serão somados e perdem o seu conteúdo. O 
futuro das nações está [residindo] exclusivamente nas massas 
populares que lavram os seus campos e trabalham em suas 
cidades. A única política positiva, do momento, é aquela que 
visa amparar o homem, pois dele depende o futuro. Agora, 
nós, no Brasil, estamos procurando sacrificar a nossa gente, 
desnutrindo-a, enfraquecendo-a, permitindo que ela se estiole 
e degenere em holocausto a teorias financeiras que mais nada 
significam e serão sepultadas amanhã.4 

 
Silviano Santiago, em sua análise da obra Intelectuais e classe 

dirigente no Brasil, de Sérgio Miceli, lembra que, na década de 
1930, a ideia de participação política levou os artistas e os inte- 
lectuais brasileiros a uma aproximação gradativa com o Estado. 
Utilizando-se a  grade da  concepção de Benda,  eles estariam 
traindo sua vocação de intelectuais (clercs ) — dedicação à racio- 
nalidade pura, à possibilidade de pensar desinteressadamente, 
desligados de vínculos empregatícios e de subsistência. Os inte- 
lectuais classificados de orgânicos por Gramsci seriam também, na 
concepção de Benda, traidores, por sua incapacidade de pensar 
o todo, o universal. Assim, seriam porta-vozes parciais: os inte- 
lectuais orgânicos da burguesia, da classe operária, da oligarquia 
dominante. Continuando sua reflexão, Silviano Santiago nota 
que Sérgio Miceli acerta ao observar que “os intelectuais acabam 
negociando a perspectiva de levar a cabo uma obra pessoal em 
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troca da colaboração que oferecem ao trabalho de ‘construção 
institucional’ em curso, silenciando quanto ao  preço  dessa 
obra que o Estado indiretamente subsidia”.5 Assim, separa-se a 
obra — por meio de um “silêncio inocente sobre o escrito pela 
pena artística” — do funcionário público. Silencia-se sobre a 
primeira para que o intelectual possa se manter como “corpo 
material ambulante” no mundo da burocracia estatal.6 Se exercer 
livremente a crítica faz parte da função do intelectual, então 
ele se encontraria, de imediato, dividido entre esse dever e a 
necessidade de justificar o Estado que o abriga e sustenta. A 
contribuição de Sérgio Miceli é ter apontado essa complicada 
relação e, como mostra Silviano Santiago, ter explicitado “esse 
sabido silenciado”.7 

Entretanto, é preciso reconhecer que, desde a Independência 
do Brasil, parte dos intelectuais brasileiros viveu à custa do 
Estado. Eram funcionários públicos, professores, diplomatas. 
Com exceção daqueles que possuíssem fortuna pessoal, o em- 
prego público, na medida em que o país ainda não comportava 
empregos em empresas de porte, tornava-se condição possível 
de sobrevivência e ascensão social. Nem sempre, porém, os 
intelectuais cooptados produziam obra subserviente, acrítica em 
relação ao Estado. A complexidade de tal relação, como observa 
ainda Silviano Santiago, incita uma análise8 das nuanças que 
cercam as relações do intelectual com o Estado. 

O que Luiz Camillo se pergunta, ao mencionar Julien Benda, 
é de fato a pergunta crucial, aquela que se faziam muitos 
intelectuais do seu tempo. À vida do pensamento, de estudos, 
contrapõem-se os riscos da vida de ação, a participação política. 
Que pensar? Como agir? Como viver? Ambos, o homem que 
teoriza e o que age, não estão isolados, separados, mas em Luiz 
Camillo se cravam em uma estranha inquietação que estrutura, 
por assim dizer, toda a sua vida: a perplexidade diante do poder 
e da liberdade. Para um intelectual como ele, o problema da 
reflexão e do fazer parece ter sempre se revelado dentro do 
próprio processo temporal. Assim, a liberdade é vivenciada não 
como categoria abstrata, mas, como nota Hannah Arendt, no 
processo de atuar, na pura capacidade de começar uma ação. 

A reflexão sobre a “traição dos intelectuais”, preocupação 
comum nos anos 1940, conduz à hipótese de que Luiz Camillo 
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tenha sido, no sentido de Benda, um clerc traidor, porque não 
se absteve de agir e engajar-se politicamente. O que o levou 
a arriscar e a perder o emprego de pesquisador e arquivista 
erudito foi sua exigente consciência de cidadão. Não houve a 
deserção de seus anseios intelectuais, mas a assunção consciente 
de uma decisão vital inextrincavelmente ligada ao intelectual, ao 
historiador. O preço que teve de pagar por sua colaboração em 
prol de uma construção institucional não foi a possibilidade de 
deixar uma obra “subsidiada” que sua própria função burocrática 
o impediu de realizar. Ao contrário, pagou um preço, sim, e 
esse preço, como seus amigos depois viriam a reconhecer, foi 
pago por seu próprio corpo. 

O ano de 1943 é um ano emblemático na vida de Luiz Camillo. 
Ao mesmo tempo que empenha seu saber de historiador em 
apoio de suas convicções liberais e progressistas, ele se entrega 
à luta política de pôr fim à ditadura. 

Entre as inúmeras iniciativas que toma nesse ano, estão dois 
memorandos, em abril e outubro, que se constituem, de fato, 
em um vasto projeto de pesquisa histórica. Demonstram que, 
para ele, o trabalho de vasculhar o passado não é atividade imo- 
bilizante. Muito ao contrário, a atividade historiográfica o leva 
a pensar criticamente o presente e tem, por sua vez, um efeito 
realimentador. 

Luiz Camillo incorpora incisivamente seu saber à prática 
política, o que o aproxima bastante do ideal do intelectual 
contemporâneo. Diante do clássico impasse entre manter-se um 
intelectual “puro”, isolado em uma torre de marfim ou engajar-se 
politicamente, assumindo riscos, ele se entrega ao que considera, 
naquele momento, como a boa, a sábia, a melhor deliberação. 

A leitura dos dois memorandos escritos em 1943, antes da 
demissão de Luiz Camillo, demonstra como ele transforma 
seu trabalho de historiador em intervenção política direta. Por 
sua natureza, a estrutura do estamento burocrático tende a ser 
concentracionária. Todavia, Luiz Camillo propõe sua expansão, 
procurando dotar o Serviço de Documentação de condições de 
reflexão e produção de (auto)conhecimento. No memorando 
de 14 de abril, além de solicitação de providências de ordem 
prática, ele propõe a criação de uma Divisão de Pesquisas e 
Estudos Históricos. A justificativa é a melhoria dos serviços do 
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Itamaraty. Apresenta o que já fora realizado para aparelhar e 
atualizar esses serviços com recursos necessários à pesquisa 
histórica. Mas a divulgação dos documentos e dos resultados 
da pesquisa parece ser o objetivo principal. Qual o escopo da 
pesquisa proposta por Luiz Camillo? Simplesmente tudo ou 
quase tudo que se referisse à política brasileira nas Repúblicas 
do Prata, no período 1808-1852: documentos sobre o movimento 
de expansão para o Sul do Brasil existentes no Itamaraty, no 
Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Histórico 
Colonial de Lisboa, desde o período colonial até a declaração 
da Independência. 

Na verdade, a ideia surgiu em 1937, quando da sua viagem a 
Portugal, tendo havido troca de cartas oficiais sobre a possibili- 
dade de execução de plano semelhante. O plano de pesquisa de 
Luiz Camillo, não levado adiante àquela época, é proposto duas 
vezes em 1943 e será ampliado e reproposto mais tarde, em 1946, 
em projeto com o historiador português Ernesto Ennes.9 Eis os 
dois memorandos. O primeiro é de 14 de abril de 1943: 

 
 

1. A criação de uma Divisão de Pesquisas e Estudos Históricos, 
no Serviço de Documentação, que teria por finalidade coligir, 
decifrar, anotar e divulgar os documentos de interesse para o 
conhecimento da história diplomática e da política exterior do 
Brasil, é medida altamente aconselhável, pois, viria eliminar uma 
das mais sensíveis falhas da organização dos serviços técnicos 
da Secretaria de Estado. 
2. A efetivação dessa providência depende da expedição de um 
decreto-lei, cujo anteprojeto poderia ser preparado sem maiores 
dificuldades e que já chegou a ser esboçado, por determinação 
do então Chefe do Departamento de Administração, Embaixador 
Luís Pereira de Faro Junior. 
3. Não o terminei, entretanto, por julgar que seria mais conve- 
niente esperar a ocasião do reajustamento geral da estrutura da 
Secretaria de Estado que, naquele momento, era objeto de estudos 
das autoridades superiores do Itamaraty. 
4. Esse reajustamento devia abranger matéria de muito maior 
importância, como a criação de uma Divisão Jurídica, a redis- 
tribuição, por critério geográfico, dos assuntos de algumas das 
Divisões atualmente existentes, a organização do quadro de 
auxiliares de chancelarias (para os serviços de arquivo, biblio- 
teca e criptografia), a racionalização dos serviços dos escritórios 
comerciais e mais outros. 
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5. É claro, portanto, que a Divisão de Estudos e Pesquisas Histó- 
ricas seria incluída na reforma que então se projetava como um 
dos elementos novos de trabalho para a eficiência dos serviços do 
Itamaraty. Não se justificava, assim, a sua criação, independente 
do reajustamento geral quando esse se encontrava em estudo 
mais ou menos adiantado. 
6. Com a suspensão desses estudos, consegui a inclusão, no ante- 
projeto de regulamento da Secretaria de Estado, na parte referente 
ao Arquivo Histórico, dos dispositivos que têm em vista facilitar 
o início das pesquisas históricas que, naturalmente, só se podem 
desenvolver depois de perfeitamente organizada a documentação 
do Itamaraty, ao mesmo tempo que se providenciaria a obtenção 
dos índices, inventários e cópias do material, guardado no estran- 
geiro, principalmente nos arquivos de Portugal, Espanha, Roma, 
Londres e Holanda, de interesse para a história do Brasil. 
7. Tenho procurado, como é do conhecimento de Vossa Exce- 
lência, aparelhar os serviços especializados do Itamaraty com os 
recursos indispensáveis à realização das iniciativas desse gênero, 
pela revisão e atualização das respectivas seções da biblioteca 
que, em muitos assuntos, estava atrasada de trinta anos. As suas 
coleções de história, geografia e economia, do Renascimento aos 
nossos dias, especialmente no que se refere ao descobrimento 
e à expansão dos povos europeus na América estão, já agora, 
mais ou menos completas. (...) 
8. Obtido, assim, o aparelhamento bibliográfico indispensável à 
realização dos trabalhos de maior vulto do Arquivo Histórico, seria 
de toda a conveniência que as tarefas preparatórias à divulgação 
dos documentos, referidos linhas acima, fossem iniciadas quanto 
antes. As pesquisas históricas não podem ser improvisadas e 
mesmo os trabalhos aparentemente simples demandam meses e 
às vezes anos de buscas pacientes. 
9. Esses trabalhos poderiam, no momento atual, abranger os 
seguintes pontos: 
a) organização, inventário, seleção e cópia dos documentos, 
expedidos e recebidos pela Secretaria de Estado, relativos à 
política brasileira, nas repúblicas do Prata, no período 1808/52; 
b) organização, inventário, seleção, cópia e anotação dos 
documentos do Itamaraty, do Arquivo Nacional e da Biblioteca 
Nacional, do Rio de Janeiro e do Arquivo Histórico Colonial, em 
Lisboa, desde o período colonial até a declaração da Indepen- 
dência, sobre o movimento de expansão para o sul do país. 
10. Para a realização desses trabalhos e continuação dos relativos 
à catalogação e inventários do Arquivo Histórico, que devem ser 
retomados, pois, encontram-se paralisados há meses por falta de 
pessoal, são necessárias algumas providências, agora submetidas 
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à consideração de Vossa Excelência e que já foram objeto de 
memoranda anteriores: 
a) designação de dois (ou se possível três) cônsules, Classe J, que 
demonstrem interesse pelos trabalhos de pesquisas históricas para 
se especializarem, nesses serviços, por um ou dois anos; 
b) designação de uma datilógrafa para os serviços auxiliares da 
revisão e inventário do Arquivo Histórico e de um servente para 
ficar encarregado, em caráter permanente, da sua limpeza; 
c) autorização para ser utilizada a pequena sala, ao lado do 
elevador da Biblioteca, mediante a mudança da Chancelaria da 
Ordem do Cruzeiro do Sul para a antiga sala de Revisão, atual- 
mente desocupada; 
d) autorização para a encomenda de um aparelho de desinfecção 
de livros e  documentos,  de  acordo  com  as  especificações 
do governo americano para o fornecimento à Biblioteca do 
Congresso e aos Arquivos Nacionais, de Washington, conforme 
proposta transmitida pelo Consulado do Brasil, em Chicago, pelo 
ofício nº 36, de 4 de setembro do ano passado.10 

 
Em outubro do mesmo ano, Luiz Camillo envia novo memo- 

rando ao chefe do Departamento de Administração. Desta vez, 
diminui o escopo da pesquisa que propusera no início do ano, 
ciente das dificuldades por que passavam os diversos serviços 
do Itamaraty. 

 
 

Era meu intuito, na hipótese de ser criada, mesmo a título 
experimental, a Seção de Pesquisas a que fiz referência no 
Memorandum de 14 de Abril último, formar um grupo de 
estudiosos para os trabalhos de seleção, decifração e  ano- 
tação de fontes de interesse para a história diplomática do 
Brasil, de acordo com os mais seguros métodos de crítica, 
ao qual caberia iniciar o trabalho e dar-lhe o desenvolvimento 
necessário e compatível com o prestígio do Itamaraty. A falta de 
pessoal, as deficiências de material, de instalações e de espaço 
com que lutam outras Divisões da Secretaria de Estado para 
atender às necessidades mais prementes têm impedido que se 
efetive o plano respectivo que foi aprovado em tese pelo Sr. 
Ministro de Estado. 
2. Na impossibilidade de dar-lhe execução completa, ocorreu-me 
propor a Vossa Excelência uma solução transitória que seria 
começar, desde agora,  a  decifração  e  cópia  dos  manuscritos 
de maior importância, para publicação logo que o material 
reunido, em cada série ou coleção, constituísse matéria para um 
volume de 500 páginas, em formato 18 x 24 cm. Esses trabalhos 
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seriam realizados por alguns dos cônsules de 3ª Classe e outros 
funcionários que se interessem por estudos históricos, mediante 
gratificação especial por volume preparado, pagável, parte, no 
momento da entrega  de grupo  de 100  folhas de  cópias e, o 
restante, por ocasião da última revisão tipográfica. 
3. A maior parte da documentação do Arquivo Histórico é cons- 
tituída da correspondência diplomática, organizada por origem, 
de modo que caberia a cada um dos funcionários incumbidos 
nesse serviço a leitura, seleção e cópia dos documentos expe- 
didos e recebidos de determinada Legação, o que permitiria 
especialização do maior interesse para a preparação individual. 
Por outro lado, a publicação dos manuscritos assim selecionados 
deverá corresponder à revisão completa da história diplomática 
do Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos da América do 
Norte, com a divulgação da correspondência diplomática e 
consular dos arquivos do Departamento de Estado. (...) 
4. A impressão destes documentos ficaria a cargo da Imprensa 
Nacional para o que dispõe este Ministério de dotação orçamen- 
tária suficiente, que resultou da economia realizada em outras 
publicações. 
5. Os trabalhos podem ser iniciados com a decifração e cópia das 
Consultas do Conselho de Estado, a Correspondência Diplomá- 
tica e Consular recebida e expedida para a República Argentina 
e América do Norte e as Correspondências de Gaspar de Sousa 
e de Fernando Mascarenhas, conde da Torre,11 recentemente 
adquiridas em Londres. 
6. O serviço poderia ser estabelecido na base de Cr$5.000,00 para 
a cópia do material necessário a constituir um volume de 500 
páginas, decifrado de manuscritos do Século xIx e de Cr$7.500,00 
e 10.000,00 para os manuscritos até 1650 e datas anteriores, 
respectivamente, em vista da dificuldade, que é considerável, da 
paleografia portuguesa do Século xVI e princípio do seguinte. A 
despesa anual a ser consignada para esse empreendimento não 
deverá exceder a Cr$40.000,00 e pode mesmo ser fixada nesse 
limite para a publicação de 6 a 8 volumes, o que representará 
realização de extraordinário interesse. Para os primeiros seis 
meses de trabalhos seria necessário contar com Cr$20.000,00, 
quantia a ser despendida à medida do recebimento das cópias. 
Solicito, assim, a Vossa Excelência, examinar a possibilidade 
de ser aprovada a presente sugestão e, na hipótese afirmativa 
de autorizar, que me seja reservada a quantia acima referida de 
Cr$20.000,00, da dotação de Despesas Reservadas no Interior ou 
outra conveniente e que será movimentada mediante autorização 
de Vossa Excelência para cada ano.12 
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A resposta de Oswaldo Aranha é, desta vez, positiva, e vem 
em 6 de outubro de 1943. 

Das duas tentativas de Luiz Camillo para implantar no 
Itamaraty um centro de pesquisas, pode-se depreender o que ele 
considerava essencial à sua função no Serviço de Documentação: 
criar condições para pesquisa e produção de conhecimento 
sobre a história do Brasil. Sua trajetória revela a complexa 
articulação entre conhecimento e ação política. 

Luiz Camillo poderia  ter  optado  por  exercer  burocratica- 
mente seu cargo, o que já não seria pouco, tal o volume de 
trabalho de que se desobrigava  diariamente;  porém,  não  o 
fez. Esforçou-se para transformar o Serviço de Documentação 
em Centro de Pesquisas Históricas. Ansiava por torná-lo um 
centro  irradiador  de  informações  até  então  de  difícil  acesso 
— verdadeiros tesouros escondidos em latas, gavetas, pastas e 
embrulhos, aqui e no além-mar. No fundo, Luiz Camillo lutava 
obstinadamente para que a fragilidade da memória não se esfa- 
celasse para sempre em pó e nada. 
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PERCURSO POLÍTICO 
 
 

Em 5 de abril de 1992, Otto Lara Resende publica o artigo 
“Lição de Liberdade”, em que relembra os anos  de  1922  e 
1942. 

 
 

A 30 de abril de 1942, há 50 anos, Mário de Andrade fez no Rio 
a famosa conferência sobre a Semana de 1922. Foi no salão da 
Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores, dirigida por Luiz 
Camillo de Oliveira Netto. No ano seguinte, Luiz Camillo assinaria 
o Manifesto dos Mineiros e seria exonerado. O manifesto pedia 
o fim da ditadura. A conferência de Mário de Andrade estava 
associada à causa da democracia e dos aliados.1 

 
A Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores foi o ter- 

ritório emblemático de uma amizade alicerçada na paixão pela 
liberdade e no amor aos livros. A Biblioteca, ponto focal, centrí- 
fugo e centrípeto. Dali saíam cartas de Luiz Camillo para amigos, 
arquivistas, bibliotecários, livreiros, diplomatas interessados em 
livros e pesquisa; ali chegavam cartas do Brasil e do mundo 
inteiro, respondendo às missivas do historiador, pesquisador, 
bibliotecário e bibliófilo. Nessa rede de relações intrincadas, 
em que a categoria de sociabilidade se faz presente, não só se 
alicerçam como se desfazem amizades. Ela serve também como 
verdadeiro laboratório de pesquisa epistolográfica, onde se pode 
recriar e descrever o contexto social e político no qual as missivas 
são trocadas. 



Na época da conferência evocada por Otto Lara Resende, já 
está em marcha, para Luiz Camillo, o que seria a sua opção de 
vida mais importante. Uma responsabilidade assumida por todo o 
seu ser e que modificaria seu destino e sua carreira de intelectual. 
Naquele momento, porém, ainda exercia a função de diretor da 
Biblioteca do Itamaraty. Mário, que deixara a chefia do Depar- 
tamento de Cultura da cidade de São Paulo, trabalhava para o 
Patrimônio Histórico (SPHAN), pesquisando a vida do artista e 
pintor sacro padre Jesuíno do Monte Carmelo. 

A conferência2 foi realizada no Itamaraty após troca de cartas 
entre Ana Amélia Carneiro de Mendonça, Presidente da Casa do 
Estudante do Brasil, e o Embaixador Themístocles Graça Aranha,3 

Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual do Ministério das 
Relações Exteriores. O pedido de Graça Aranha para que se 
irradiasse a conferência de Mário de Andrade foi negado. Renato 
Almeida, funcionário do Itamaraty encarregado da ligação junto 
ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), alegou, em 
memorando de 30 de abril de 1942, que não poderia “atender 
à solicitação, em virtude de estar todo o material de rádio nas 
dependências do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, 
onde se realizará amanhã uma solenidade cívica”.4 Não se gravou 
a conferência de Mário, mas ficaram gravados — para depois 
serem apagados e olvidados — os festejos estadonovistas do 
Primeiro de Maio de 1942. 

A fala de Mário de Andrade no Itamaraty é um balanço 
impiedoso de sua atuação como intelectual e da própria Semana 
de Arte Moderna. Crê-se punido por aquilo que denomina de 
aristocracismo, de abstencionismo, declara que fora vítima 
(junto com seus companheiros) do pecado de individualismo; 
faltara-lhe “uma paixão mais viril, uma paixão mais temporânea, 
uma dor mais viril da vida. Não tem. Tem mais é uma 
antiquada ausência de realidade em muitos de nós.”5 Para 
Mário, os modernistas haviam se deixado impregnar por um 
clima permanente de festa, sem se perceberem filhos de uma 
civilização que acabara. Na conferência, Mário parece esquecer 
toda a contribuição que já dera para a literatura e as artes, o 
que realizara no Departamento de Cultura. Ao voltar de suas 
viagens pelo Brasil, despira para sempre o fraque apertado (e 
artificial) de europeu arrumadinho: 
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Não me imagino político de ação. Mas nós estamos vivendo uma 
idade política do homem, e a isso tinha que servir. Mas em síntese, 
eu só me percebo, feito um Amador Aguiar qualquer, falando 
“não quero” e me isentando da atualidade por detrás das portas 
contemplativas de um convento. (…) Viramos abstencionistas 
abstêmios e transcendentes.6 Mas por isso mesmo que fui since- 
ríssimo, que desejei ser fecundo e joguei lealmente com todas 
as minhas cartas à vista, alcanço agora esta consciência de que 
fomos bastante inatuais. Vaidade, tudo vaidade… (…) Tudo o 
que fizemos… Tudo o que eu fiz foi especialmente uma cilada 
da minha felicidade pessoal e da festa em que vivemos. É aliás 
o que, com decepção açucarada, nos  explica  historicamente. 
Nós éramos os filhos finais de uma civilização que se acabou, e 
é sabido que o cultivo delirante do prazer individual represa as 
forças dos homens sempre que uma idade morre. E já mostrei 
que o movimento modernista foi destruidor. (…) Eu creio que 
os modernistas da Semana da Arte Moderna não devemos servir 
de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição. O homem 
atravessa uma fase integralmente política da humanidade. Nunca 
jamais ele foi tão “momentâneo” como agora. Os abstencionismos 
e os valores eternos podem ficar pra depois. E apesar da nossa 
atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, uma 
coisa não ajudamos verdadeiramente, duma coisa não partici- 
pamos: o amilhoramento político-social do homem. E esta é a 
essência mesma da nossa idade.7 

 
Que repercussão terá tido no espírito de Luiz Camillo a 

conferência de Mário? Perguntar isso é, no fundo,  indagar 
sobre a capacidade de nossa palavra encontrar eco ou não nas 
mentes de outros seres. A conjectura parece ter uma resposta 
positiva. Se, de fato, a adesão de Luiz Camillo à causa libertária 
já se dera, certamente deve ter-lhe causado imensa satisfação 
escutar as palavras do amigo em apoio ao que já lhe corria no 
íntimo. Era preciso agir. 

Com efeito, a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra, 
oficialmente declarada em 22 de agosto de 1942, após o 
torpedeamento, a partir de 1941, em águas nacionais, de navios 
brasileiros, e o posterior envio de nossos soldados para o front 
italiano, nos deixaria em situação ambígua. Brasileiros iriam 
morrer pela democracia. Aqui ainda reinava, entretanto, um 
regime de exceção, uma ditadura solidamente implantada. Mas 
Getúlio Vargas, sensível à opinião pública, cessara de proferir 
discursos augurando o fim das democracias. 
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O MANIFESTO 
 

 
 

O nosso gesto era muito mais importante 
do que o texto e, além do gesto, e do protesto — 

o que importava eram as assinaturas.8 

Aloysio Ferreira de Salles 
 
 

A queda de Vargas começou com 92 assinaturas.9 

Lucia Hippolito 
 
 
 

A retirada das bancadas mineira e carioca do Primeiro 
Congresso Jurídico Nacional, convocado pelo Instituto dos 
Advogados Brasileiros,10 em comemoração ao seu primeiro 
centenário, em agosto de 1943, foi um acontecimento que, 
embora não divulgado11 pelos órgãos de comunicação da época, 
silenciados pelo DIP, correra célere pelo Brasil, especialmente 
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O jurista e professor 
Caio Mário da Silva Pereira,12 que pouco depois assinaria também 
o Manifesto aos Mineiros, afirma que o Congresso, realizado 
com a participação de representantes de todos  os  Estados, 
havia sido convocado com a  finalidade  de  proporcionar  ao 
país — e ao mundo — a ilusão de que vivíamos em uma 
democracia, com liberdade de  expressão,  liberdade  de  ir  e 
vir etc.  Todavia,  verificou-se  que  não  havia  o  propósito  de 
se realizar verdadeiramente um Congresso Jurídico, pois as 
imposições do governo cerceavam a discussão e a deliberação 
acerca de problemas jurídicos — e políticos — de interesse 
nacional, como, por exemplo, a inexistência de habeas corpus. 
Um Congresso de fachada, portanto. A legalidade do Tribunal 
de Segurança, que o governo insistia em ver confirmada, foi 
combatida por pequeno  grupo  que  articulou  um  movimento 
de protesto. Destacaram-se, entre outros, Virgílio de Melo 
Franco, Luiz Camillo, Adauto Lúcio Cardoso, Dario de Almeida 
Magalhães, Afonso Arinos, Sobral Pinto. O resultado foi a rejeição 
da tese que defendia um Tribunal de exceção, sustentada pelo 
procurador do Tribunal de Segurança, Mac Dowell da Costa, e 
a saída ostensiva, em sinal de protesto, das bancadas de Minas 
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Gerais e do Distrito Federal.13 Foi então oferecido um almoço14 

de desagravo a Pedro Aleixo, chefe da delegação mineira. Sobral 
Pinto fez a saudação. Em carta ao jornalista Orlando Dantas, Luiz 
Camillo fala sobre as dificuldades que enfrentou para conseguir 
adesões para o almoço: 

 
 

Quando por ocasião do almoço oferecido ao Pedro Aleixo, em 
setembro de 1943 (ideia e iniciativa minha e do Adauto Lúcio 
Cardoso), correu-se este Rio de Janeiro, que V. conheceu com 
milhões de democratas, à procura de quem quisesse assinar 
a carta de convite ao Sobral Pinto para saudar o antigo presi- 
dente da Câmara, apenas encontramos quatro pessoas que se 
arriscassem a tanto.15 

 
No entretempo, um grupo de mineiros encontrava-se assidu- 

amente para analisar e discutir a situação brasileira. Eram eles: 
os irmãos Virgílio de Melo Franco e Afonso Arinos de Melo 
Franco, Luiz Camillo, Pedro Aleixo, José de Magalhães Pinto, 
Odilon Braga e Dario de Almeida Magalhães. 

Como oferecer alguma forma de resistência à ditadura 
Vargas? Em um almoço no restaurante do aeroporto Santos 
Dumont, conversou-se sobre o livro do Cônego José Antonio 
Marinho — História do Movimento Político que no ano de 1842 
teve lugar na Província de Minas Gerais —16 e a possibilidade 
de se aproveitar as comemorações do centenário da batalha 
de Santa Luzia, em que mil homens haviam enfrentado as 
forças imperiais, para organizar alguma manifestação. Mas o 
intento malogrou-se, porque o governo se antecipou e armou 
ele próprio uma manifestação pública em Santa Luzia, em 
homenagem a Caxias, o general legalista vencedor dos rebeldes. 
É por essa época, aliás, que surge entre nós, copiando o modelo 
europeu da época, o culto das grandes personalidades. 

A ideia de uma declaração conjunta de mineiros a favor da 
democracia aos poucos vai tomando forma nesses almoços, 
reuniões e encontros informais. Uma tarde, depois de conversar 
com Afonso Arinos, Odilon Braga anima-se e redige o primeiro 
esboço de um manifesto, que logo se funde a outro, de autoria 
de Virgílio. Dario de Almeida Magalhães, jornalista e advogado, 
escreve a terceira versão, vibrante. Os diversos anteprojetos são 
discutidos e fundidos em casa de Virgílio, estando presentes 
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Afonso Arinos de Melo Franco, Odilon Braga, Luiz Camillo e 
Dario de Almeida Magalhães. 

Os encontros prosseguem, e detalhes importantes são decididos: 
onde imprimir, como distribuir e divulgar — clandestinamente — 
o Manifesto. A fusão definitiva dos esboços fica a cargo de Luiz 
Camillo e Virgílio.17 O documento segue para Belo Horizonte, 
levado por Valdomiro Magalhães Pinto, que o entrega a Pedro 
Aleixo. Juntos, Pedro Aleixo e Milton Campos fazem algumas 
modificações no texto, que volta ao Rio de Janeiro, trazido por 
Hélio Hermeto, advogado do escritório de Pedro Aleixo.18 

Falta agora o mais importante: conseguir as assinaturas. Vá- 
rios signatários tomam a si esta tarefa. Luiz Camillo e Virgílio 
desdobram-se, mas com cautela. Nem todos são confiáveis, 
alguns se recusam, outros assinam e, depois, arrependidos, re- 
tiram a assinatura. Luiz Camillo não foi só um dos articuladores 
do manifesto. Foi também o mediador, o correio de coleta de 
assinaturas entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. De passagem 
por Barbacena, revela Carlos Horta Pereira, colheu a assinatura 
de José Bonifácio, advertido por código, por telefone — “Luiz 
leva a encomenda”. Ele viaja também a Itajubá, onde, desde 1918, 
vivia Wenceslau Brás, pescando lambaris. Tenta, durante horas, 
convencer o ex-presidente. Nada consegue. Ao sair, irritado com 
a atitude de Wenceslau, que exercera seu mandato durante a 
Primeira Guerra Mundial, comenta com o amigo André de Faria 
Pereira: “Símio!” Apesar dessa decepção, o fato é que se conseguiu 
um número expressivo de assinaturas de mineiros importantes, 
e isso significou muito.19 

Já mimeografado, Virgílio leva o Manifesto para Barbacena 
e, por intermédio de Aquiles Maia, ele é entregue ao tipógrafo 
Dario Bernardo, dono da Tipografia Gráfica, no Bazar Moderno, 
localizado em antigo sobrado na Praça dos Andradas. O texto é 
rapidamente impresso em velha impressora, à noite, às escon- 
didas, no forro da gráfica, devido à repressão, que Dario temia. 
De fato, ele irá queimar as provas e jogar tudo fora, sem guardar 
um só exemplar. O serviço durou uma semana, com tiragem de 
5 mil exemplares em papel de jornal. Transportaram tudo em 
quatro ou cinco sacos de aniagem e o Manifesto foi distribuído 
de mão em mão ou colocado por baixo das portas. Em Minas, 
os folhetos de 17 páginas, com capas de cores variadas, foram 
enviados a todas as estações onde parava o trem da Central do 
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Brasil, graças a um maquinista conquistado por Edgar de 
Godói da Mata-Machado.20 O trem ia cheio de investigadores, 
que percorriam os carros, mas acharam desnecessário ir à casa de 
máquinas. Luiz Camillo consegue também que sejam entregues 
exemplares do Manifesto aos participantes das diversas revoltas 
político-militares havidas no Brasil, começando com a de 1922. 
“Mala direta” bem pensada pelo historiador. Além disso, era visto 
no centro da cidade, em frente ao Jornal do Comércio, calma- 
mente distribuindo o texto mimeografado do Manifesto. Quando 
muitos temiam comprometer-se, tomou a si a edição e a difusão 
dos poucos documentos que se levantavam contra o governo. 
Aliomar Baleeiro conta que, depois de proferir uma aula inau- 
gural em que sustentava a compatibilidade da democracia com 
as realidades brasileiras, recebeu do sul — vivia em Salvador — 
centenas de cartas de simpatia. “Essas manifestações provinham 
do esforço de Luiz Camillo, reimprimindo e divulgando, no Rio, 
o texto, sabe Deus com que dificuldades e riscos.”21 

A alguns amigos de confiança Luiz Camillo incumbe de levar 
o Manifesto diretamente, por avião, evitando a possibilidade de 
ser apanhado pela polícia. O livreiro Carlos Ribeiro conta que 
um dia foi chamado pelo mineiro ao nº 20 da Rua da Quitanda, 
onde funcionava o escritório de Virgílio de Melo Franco. Mal 
havia chegado, Luiz Camillo lhe pergunta: “Você é mesmo meu 
amigo?” E sem esperar resposta: “Tudo que eu lhe pedir é capaz 
de fazer?” “Sou, porque sei que você não vai me pedir nada que 
eu não possa fazer...” 

Um minuto depois, percebe a trapalhada em que se metera: 
estava encarregado de levar centenas de exemplares do Mani- 
festo à Bahia! Luiz Camillo deu-lhe dinheiro para comprar uma 
maleta em que seria metido o contrabando perigoso; ele mesmo 
colocou-o bem no fundo e recomendou a Carlos Ribeiro que o 
cobrisse com roupas e objetos de uso pessoal. No dia seguinte, 
a mando dos conspiradores, o livreiro vai buscar uma ordem 
de prioridade para viajar. João Alberto, na época Coordenador 
Geral dos Transportes, ignora a trama, mas levanta suspeita. E 
quer saber por que aquele homem deseja ir à Bahia. Ocorre ao 
livreiro responder que é empregado de uma firma atacadista em 
artigos para fumantes. Vai àquele Estado a negócios. 

Quando Carlos Ribeiro sobe no Junker, aviãozinho gostoso 
de se viajar — antes de aterrissar, parava os motores a 2000 
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metros de altura e descia planando —, sente-se mais aliviado. 
Mas ao sobrevoar Salvador, depois de o avião ter feito escalas em 
Itabuna, Canavieiras e Ilhéus, Carlos Ribeiro estremece. Do alto, 
a cidade dá a impressão de uma praça de guerra: jipes corriam 
de um lado para o outro, fardamentos de serviço misturam-se 
com fardamentos de campanha, insígnias marcam a diferença 
de hierarquia, aviões brasileiros e americanos são abastecidos 
nervosamente e alto-falantes dão ordens aos civis. Pensa, com 
medo: “E se, quando descesse, abrissem a maleta? Tudo estaria 
perdido. Que seria feito dele?” 

Felizmente, ao pôr o pé em terra, Aliomar Baleeiro tira-lhe 
rápido a maleta e, na estação de passageiros, Luiz Viana dá-lhe, 
em cheque, os recursos com que pagar sua estada em Salvador. 
Ele não regressa sem antes perguntar a Aliomar Baleeiro: “Não 
teria sido mais prático ter trazido o original do Manifesto para 
ser impresso na Bahia?” Resposta bem-humorada de Baleeiro: 
“Elementar, meu caro Carlos, elementar. Então você não sabe 
que todas as tipografias do Estado estão sendo rigorosamente 
vigiadas pela polícia?”22 

Resumindo a atuação de Luiz Camillo, escreve Carolina 
Nabuco: 

 
 

Esmiuçador erudito e apaixonado de nossa história, Luiz Camillo 
procurava, no panorama escuro, encontrar um meio de fazer com 
que o país oprimido se inspirasse no seu passado liberal, especial- 
mente no passado mineiro. Certo é que foi de Minas Gerais que 
chegou enfim ao governo ditatorial um aviso de que o regime em 
curso desagradava aos brasileiros e contrariava seus mais caros 
princípios. (…) Desde esse momento a necessidade, primeiro, 
de conseguir-se o maior número de assinantes e, depois, de 
garantir a melhor distribuição, absorveu, de modo total, pelo 
menos a Luiz Camillo e a Virgílio [de Melo Franco]. Para estes 
o Manifesto tomou a primazia  sobre  qualquer  preocupação, 
tudo mais se tornando rotina. (…) Houve total dedicação nesse 
serviço, como em todas as fases anteriores. Nenhuma, nem a de 
Virgílio, excedeu a de Luiz Camillo. Cuidados especiais fizeram 
com que, entre os militares, o texto fosse lido do Amazonas ao 
Rio Grande. O interesse que despertou excedeu as esperanças 
dos mais otimistas.23 
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O texto do Manifesto aos Mineiros foi o resultado de um 
consenso entre intelectuais, políticos e empresários, visando 
atingir um denominador comum. Mais importante que o texto, 
considerado por alguns como anódino, é o fato de ele conter 
pontos importantes da agenda liberal e o seu significado político 
ser indiscutível. Foi a primeira manifestação civil mais estruturada 
e amplamente difundida contra o Estado Novo, e esse galardão 
é para os mineiros motivo de orgulho e auto-afirmação.  As 
assinaturas representavam uma atitude de repulsa ao poder 
discricionário e à falta das liberdades civis. É preciso notar 
que no texto estão embutidos os princípios inerentes a uma 
conceituação filosófico-jurídica da democracia: a escolha livre 
dos dirigentes; a temporalidade do mandato dos governantes; o 
respeito às minorias; o reconhecimento dos direitos humanos. 
Embora constatando que o Brasil estivesse em fase de progresso 
material, o Manifesto argumentava que a prosperidade poderia 
ser alcançada sem o cerceamento das liberdades civis. 

A mineiridade, categoria de definição complexa, passa, inexo- 
ravelmente, pela cultura do poder civil, pela paixão da política 
e pela paixão da liberdade. Autoproclamando-se guardiões da 
consciência civil do Brasil, os mineiros parecem ter, entranhados 
na alma, o gosto e a prática da coisa conspiratória. Para a cientista 
política Lucia Hippolito,24 no texto e na divulgação do Manifesto 
se mostram os elementos constitutivos da mineiridade: talento 
para a negociação — era preciso buscar um consenso entre mi- 
neiros para se angariar o maior número possível de assinaturas 
—, a prudência — o silêncio como tática —, a austeridade, a 
legalidade, a constitucionalidade e o radicalismo na defesa de 
determinados princípios, como a ordem republicana. É preciso 
não esquecer, como acentua Dario de Almeida Magalhães, que 
além da vocação política dos mineiros, eles deviam estar possuídos 
por um certo remorso tardio. Afinal, foi de Minas Gerais que 
brotou o movimento que levou Getúlio ao poder.25 

Os assinantes do Manifesto foram qualificados por Getúlio 
Vargas de “leguleios em férias”.26 Mas, em contradição ao tom 
pejorativo e arrogante, todos os assinantes foram perseguidos e 
punidos, o que prova que o Manifesto surtira efeito. Como não 
fosse possível colocar 92 homens27 nas cadeias, já abarrotadas, 
as sanções foram econômicas, sugestão dada a Vargas por 
Souza Costa, Ministro da Fazenda. Era preciso ferir o bolso 
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dos assinantes. Benedito Valadares foi o executor das ordens. 
Punição cruel, a demissão coloca o cidadão sem meios de 
sobrevivência, desorganizando completamente sua vida 
familiar — a compra da comida, o pagamento do aluguel, o 
colégio dos filhos. 

A notícia da reação do governo deu ao Manifesto uma dimensão 
política imensa, o que fez com que dele se falasse por todo 
o país. De São Paulo, em 11 de janeiro de 1944, escreve José 
Mindlin, surpreso e indignado com a notícia da exoneração: 
“(...) tínhamos tido aqui vagas notícias da reação provocada pelo 
Manifesto, mas não podia supor que ela chegasse a esse ponto, 
privando departamentos e cátedras justamente dos elementos 
que mais lhes asseguravam o progresso e o prestígio.” Na mesma 
carta, Mindlin mostra a sua “irrestrita solidariedade” de maneira 
concreta, afirmando a Luiz Camillo que a “perspectiva de trabalhar 
consigo é para mim extremamente agradável”. Datada de 7 de 
dezembro de 1943, é de Sobral Pinto a primeira carta que Luiz 
Camillo recebe: 

 
 

A violência, de que você acaba de ser vítima, está na lógica dos 
acontecimentos. O Poder Público se transformou, entre nós, em 
órgão soberano e intolerante de determinada forma de pensar, de 
sentir e de agir, forma esta que é declarada, por decreto, como 
única certa e valiosa. Para que alguém possa ser considerado 
cidadão, desfrutando, como tal, os direitos e as prerrogativas 
inerentes à soberania, é indispensável que deixe de pensar, de 
sentir e de agir sob os impulsos da sua consciência individual 
cristã, a fim de que entre a pensar, a sentir e a agir de acordo 
com as determinações das leis positivas baixadas pela vontade 
soberana e incontrastável dos órgãos do Poder Público.28 
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REAÇÕES EPISTOLARES: 
DUAS CARTAS DE DIPLOMATAS 

 

 
 

O bem aventurado Salvador de Mendonça que se caracterizava 
por ter muitos amigos — o que é bom — tinha também o 

hábito — o que é péssimo — de acreditar neles. 
E acreditar em amigos... sendo diplomata e exercendo 

cargo diplomático!... Inocência das inocências!29 

Gilberto Amado 
 
 
 

No exterior, a exoneração de Luiz Camillo também repercute, 
junto a livreiros, que lhe enviam cartas mais ou menos cifradas, 
às vezes sem assinatura. É o caso de carta de livreiro argentino, 
dando a entender que compreende as razões do silêncio de Luiz 
Camillo: 

 
 

Com efeito, tempos atrás, recebi um telegrama de nosso amigo 
comum, cujo texto você conhece. Rogo-lhe que lhe faça 
saber que em nenhum momento acreditei em uma evasiva 
ou menos ainda em um desentendimento de sua parte. Não 
lhe respondi por elementar senso de discrição e porque as 
mesmas causas que o impediam de escrever-me atuavam 
também sobre mim. Eu estava certo que alguma razão poderosa 
se havia apresentado e confiava em que tarde ou cedo ele 
far-me-ia conhecê-la por qualquer meio. Esta informação me 
chegou antes do que supunha e ratifico minha convicção do 
cavalheirismo e fidalguia de nosso amigo. Expresse-lhe minha 
total confiança e ao mesmo tempo rogo transmitir-lhe minhas 
sinceras e afetuosas saudações e o informe de minha inteira 
disposição para o que ele creia conveniente.30 

 
E repercute em alguns diplomatas. É preciso lembrar que 

aos diplomatas, sempre cautelosos, o personagem Luiz Camillo 
causava espécie, sobretudo depois do célebre diálogo que tivera 
com o todo poderoso Oswaldo Aranha, seu amigo até então e que 
correra célere pelo Itamaraty. Havia entre o Ministro das Relações 
Exteriores e Luiz Camillo uma admiração mútua e, na verdade, 
eles não se desgostavam. O Ministro chama-o para comunicar-lhe, 
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contrafeito, sua demissão. O diálogo que então se travou possui 
dois antecedentes: o de Henry David Thoreau, autor de Walden, 
que respondeu do mesmo modo ao sargento que viera prendê-lo 
por desobediência civil, e a resposta de Gandhi ao Vice-Rei da 
Índia ao receber deste ordem de prisão. Teria Luiz Camillo lido 
a respeito destes dois antecedentes notáveis? 

O diálogo, transcrito a seguir, vem sendo citado por diversos 
jornalistas, todos contando, com palavras diferentes, a mesma 
história. Eis a de Sebastião Nery: 

 
 

Luiz Camillo de Oliveira Netto era bibliotecário do Itamaraty e 
um dos principais redatores de discursos do Oswaldo Aranha. 
Em 1943, assinou o Manifesto dos Mineiros, pedindo eleições. 
Oswaldo Aranha, Ministro do Exterior, mandou chamá-lo: 
-Tu me puseste numa situação muito difícil porque o Getúlio 
exige a tua demissão. Agora tu vês como é que eu fico. Vê se tu 
te colocas na minha posição. 
-Bom, Ministro, isso é impossível. 
-Por quê? 
-Porque eu nunca ficaria na sua posição. 
Foi demitido, saiu, não tinha carro, alugou um táxi e passava o 
dia inteiro de táxi, conspirando, fazendo ligações.31 

 
Em 25 de janeiro de 1944, Joaquim de Sousa Leão, diplo- 

mata brasileiro trabalhando em Londres durante toda a Segunda 
Guerra, escreve a seu pai. Londres tornara-se um lugar perigoso, 
com bombardeios, escassez de alimentos, epidemias de gripe se 
alastrando numa cidade com pouco aquecimento e inúmeras difi- 
culdades: “O inverno vai correndo benigno, tempo seco e pouco 
frio. A gripe como epidemia já cessou.” Deste lugar, privilegiado 
como fonte de informações sobre o andamento da atuação das 
forças aliadas contra o Eixo, ele envia quase diariamente ao pai 
verdadeiras reportagens. Nelas, tudo se mistura: detalhes da vida 
difícil em Londres, contando que “chegaram as meias e já as 
recebi”; a dificuldade de receber e mandar cartas para o Brasil 
por causa de censura feita pelo governo inglês: “silêncio em 
todas as línguas e canais de comunicação”; doenças: “também a 
mulher do Miguel Rio Branco, Vice-cônsul em Cardiff, por con- 
selho médico, deverá voltar ao Brasil para o seu segundo parto. 
Ela é delicada e nervosa. Também filha do caricaturista J. Carlos!” 
A segunda parte da carta de duas folhas ocupa-se do momento 
político internacional. 
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As notícias agora são boas. A operação de desembarque ao sul 
de Roma vai de vento em popa. A surpresa foi completa, o que 
prova o domínio completo do ar pelos aliados. Não vejo como 
os alemães se possam agüentar ao sul de Roma, sendo bem 
possível que sofram grandes perdas. Na Rússia também batem 
em retirada em toda a linha. Apesar de tudo não se acredita que 
a guerra na Europa possa terminar antes do fim do ano e que a 
japonesa durará pelo menos dois anos. Foi o que deu a entender 
o Siclair, Ministro do Ar, num discurso ontem. 
As notícias de Buenos Aires hoje dão a entender que a Argentina 
afinal romperá as relações com o eixo (…). Escrevendo agora a 26, 
está confirmado o papelão da Argentina que parece ter entregue 
os pontos ante a careta que lhe fizeram os americanos.32 

 
A carta termina com uma pequena referência ao caso Luiz 

Camillo, ou seja, à sua demissão da Biblioteca. Atendo-se ao 
texto do Boletim do Itamaraty (folheto de divulgação do MRE 
distribuído regularmente às embaixadas brasileiras no exterior), 
Joaquim de Souza Leão crê que Luiz Camillo “se exonerara” (sic) 
do MRE, quando, de fato, havia sido exonerado do cargo de 
Chefe do Serviço de Documentação do Ministério das Relações 
Exteriores “a bem do serviço público”, conforme decreto publi- 
cado no Diário Oficial de 4 de dezembro de 1943. 

 
 

Li no Boletim Rosa do Itamaraty e recebi carta do Luiz Camillo 
dizendo que ele se exonerara do Serviço de Documentação 
do Ita. Quer isso dizer que ele se demitiu também do cargo de 
Diretor da Biblioteca. Provavelmente sim e em conseqüência 
das demissões dos amigos a que Papai se referiu em carta 
anterior. É uma lástima. Era um corresponsal interessante.33 

 
Escrevendo diretamente a Luiz Camillo em 16 de fevereiro de 

1944, o “corresponsal” Joaquim de Souza Leão agradece carta34 

de 6 de dezembro de 1943 e aborda o assunto “demissão” de 
modo rápido e sem comentários. “Depreendo de sua carta que 
o Senhor se desligou de todo do Itamaraty, o que muito lastimo, 
se é verdade.” Mas não se desliga do assunto que os apaixona, 
ponto forte e talvez único da ligação entre os dois — livros e 
manuscritos. 
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Sabe que apareceu o manuscrito original da História do Brasil, 
por Southey, juntamente com as Coleções de Materiais para 
essa História, na sua letra (2 volumes)? Pelo que pude examinar 
rapidamente não parece conter nada de sensacional nessa parte 
inédita. Não é por isso menos valioso para nós como tesouro 
literário e assim deveria pairar na nossa Biblioteca Nacional ou 
no Instituto Histórico. 

 
 

A resposta do Itamaraty à comunicação de Sousa Leão não 
é animadora. A mentalidade agora é outra. No lugar de Luiz 
Camillo, Jorge Latour, diplomata de carreira, competente, mas 
com  posições  políticas  resolutamente  de  direita,  integralista 
e anti-semita, minimiza a importância dos manuscritos de 
Southey e a possibilidade de o Itamaraty adquirir “três volumes 
originais da História do Brasil de Southey e mais dois volumes 
contendo material inédito da mesma, ao preço de 875 libras”. 
Por essa mesma época, Joaquim de Sousa Leão escreve a seu 
pai, confessando sua pouca esperança de que a aquisição dos 
manuscritos de Southey seja efetuada: “(...) depois da demissão 
do Luiz Camillo, ninguém proporá a compra, temo eu.”35 

O arrazoado de Jorge Latour baseia-se em razões de ordem 
econômica e de prioridades — “resta perguntar se essa quantia, 
aplicada em outras aquisições, não redundaria em maior bene- 
fício para a Biblioteca do Itamaraty”; mas revela desconhecimento 
da importância desses manuscritos para o Arquivo Histórico do 
Itamaraty. Seriam, de fato, desrazões. Ao interromper a linha de 
atuação de Luiz Camillo, destruíam-se as marcas tangíveis de 
seu pensamento, pois ele teria desejado, sobretudo, enriquecer 
o acervo de arquivos e manuscritos do Itamaraty, visando trans- 
formá-lo em Centro de Altos Estudos. 

 
 

As aquisições desse gênero são realmente sedutoras, mas, à 
Biblioteca do Itamaraty, não convém deixar-se influenciar nesse 
sentido porque elas lisonjeiam mais à vaidade, propriamente, do 
que atendem a necessidades reais do patrimônio bibliográfico e 
à documentação do Itamaraty. Assim, os dois volumes contendo 
material inédito de história de Southey interessam sobremodo, 
mas os volumes manuscritos passam a segundo plano, por cons- 
tituir um luxo, mais do que uma utilidade, dado o elevado preço 
por que são oferecidos.36 
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A alguns amigos diplomatas, Luiz Camillo escreve contando 
o que se passara. Por que assinara o Manifesto ? Em 11 de 
dezembro de 1943, poucos dias depois de sua exoneração, 
escreve ao diplomata Mário de Deus Fernandes: 

 
 

Estou escrevendo a V., e a mais alguns amigos cordiais do 
Itamaraty, cuja amizade foi para mim um conforto que espero 
guardar  para  sempre,  para  justificar  uma  posição  e  afirmar 
a minha  confiança em determinadas normas de organização 
política do Brasil. 
Aprendi cedo que só a prática sincera, por parte de governantes e 
governados, da doutrina democrática que se resume no respeito à 
dignidade humana, no que possui de mais elevado e cristão que 
é a liberdade de pensamento, pode permitir o progresso real do 
país e o aprimoramento moral e cultural dos seus filhos. 
Os meus estudos de história e sociologia brasileira, no que diz 
respeito às tradições e à evolução do povo brasileiro, e a minha 
experiência de vida pública representaram, uniformemente, 
outros tantos argumentos em favor desses pontos de vista. 
Alguns intelectuais e homens de responsabilidade de Minas 
Gerais pensaram em proclamar a sua fé nos mesmos princípios 
e solicitar aos nossos coestaduanos que sobre eles meditassem 
e refletissem. 
O documento, redigido com toda a serenidade e elevação, foi 
mostrado à autoridade competente 37 que lhe não viu, como não 
possuía, quaisquer intuitos subalternos. Foi então, assinado por 
mais de cem pessoas, inclusive por mim.38 

 
Uma hipótese que se pode fazer em relação a essa referência 

à “autoridade competente” é a de que Luiz Camillo tivesse mos- 
trado o texto do Manifesto a Oswaldo Aranha, a quem, à época, 
ele estava subordinado funcionalmente.39 

Poucas foram as respostas às cartas de Luiz Camillo sobre o 
assunto demissão. Seria receio da censura? Talvez. Uma delas é de 
Fernando Lobo, amigo sincero, que lhe escreve em julho de 1944. 
A carta tem um adendo de Hélio Lobo, irmão de Fernando. 

 
 

Estou em falta com Você, pois não lhe havia ainda respondido 
suas últimas linhas. Bem pode Você imaginar o quanto senti 
sua saída do Itamaraty, principalmente num momento como 
este. Sou o principal responsável pela sua designação para 
trabalhar conosco, que Você sabe tanto custou. Acompanhei, 
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desde o início, a sua obra e mais do que ninguém posso avaliar 
o esforço despendido por Você e a dedicação com que se 
entregou à organização dos serviços sob sua direção. (...) Um 
pressentimento me dá certeza de que Você um dia ainda voltará 
ao Itamaraty, onde tanta falta faz, a fim de completar um dos 
trabalhos mais úteis da nossa organização. Tenho certeza de que 
algum dia ainda trabalharemos juntos.40 

 
Havia, realmente, um receio generalizado da censura. O 

próprio Luiz Camillo escreverá a Fernando Lobo, depois da 
abolição da censura: “Agora que a censura está praticamente 
eliminada posso escrever-lhe sem receio que as minhas cartas 
venham a prejudicá-lo.”41 

 
 
 

DOIS AMIGOS 
 
 

É preciso registrar que Mário de Andrade, apesar do tom 
auto-acusatório expresso na conferência de 1942, não se 
cansou, durante esse período negro da vida política brasileira, 
de escrever e  depor  a  favor  da  liberdade  de  pensamento  e 
da democracia. Ele também agia, a seu modo. Em entrevista 
publicada na revista Diretrizes,42 em que define o papel dos 
intelectuais, Mário faz alusão, de maneira velada, à situação 
política brasileira e aos “inconfidentes”, ou seja, aos assinantes do 
Manifesto aos Mineiros, que alavancou e alastrou pelo Brasil, em 
momento internacional favorável, o anseio de democratização. 
Pouco depois, publica artigo em que menciona Guilherme Tell, 
comparado aos inconfidentes mineiros. 

 
 

Se neste momento do escrito ainda eu conto com alguém triste 
que me leia, estou imaginando o espanto em que ficou, vendo 
esta entrada triunfal de Minas Gerais na ópera do “Guilherme 
Tell”. Pois é mui fácil de explicar, e vos garanto que as nossas 
Alterosas fazem figura digníssima junto às alterosas da Suíça. Não 
sou desses brasileiros que cultivam a mania de inferioridade, 
graças a Deus! E a história de Minas cheia sempre de inconfi- 
dentes é igual à da Suíça, com seus Fuerst, com seu Mechtal, 
seu Guilherme, seu Arnold, e demais inconfidentes também. (…) 
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E tantas vezes também nós não temos, os do nosso cartaz de 
democracia e liberdade, também nós não temos que nos con- 
formar com as exigências impostas pelo tempo e pelo meio em 
que vivemos? Temos sim. E então somos compelidos a cantar 
uma ária vocalizada, em vez da marcha mais franca e leal. ária 
“da capo” como se diz em italiano. Para que não nos cortem a 
cabeça, digo eu em brasileiro.43 

 
A cabeça de Luiz Camillo já havia sido cortada. Luiz Camillo 

escreve a Mário, em 1944, comentando a entrevista do amigo, na 
qual este definira o papel dos intelectuais nos “países fascistas, 
semi-fascistas ou qualquer fração fascista”.44 Essa carta de 
Luiz Camillo é uma espécie de depoimento sobre sua atuação 
política e conseqüências por ter assinado o Manifesto. Escreve 
também sobre o artigo recente do amigo e a sua “alegria por 
ver como ele [Mário de Andrade] foi celebrado em Minas Gerais 
com a participação dos rapazes novos, muitos dos quais são 
amigos muito de perto”.45 Relata a Mário sua participação no 
Manifesto aos Mineiros, motivada pela “necessidade de tomar 
atitude inconfundível de resistência aos regimes destruidores da 
dignidade humana”. E continua: 

 
 

Foi nesse estado de espírito e de desespero que iniciamos o 
movimento que culminaria com a assinatura do Manifesto aos 
Mineiros. A princípio era apenas dos intelectuais de Minas, mas 
alguns homens de responsabilidade, políticos etc. quiseram 
juntar as respectivas assinaturas. O que aconteceu a seguir é do 
seu conhecimento. Fomos exonerados, aposentados, destituídos 
e liquidados economicamente. Mas estamos tranqüilos com a 
nossa consciência. Compramos, alguns, como eu, com pesados 
sacrifícios, a nossa carta de alforria. Não somos mais negros da 
áfrica, importados para a América do Sul, para trabalhar em pro- 
veito da [gang] que detém o poder. A minha situação pessoal é 
como nos tempos heróicos da U.D.F.46 (…) Mas, por outro lado, 
fui o primeiro funcionário do Ministério das Relações Exteriores 
exonerado por crime de pensamento democrático e republicano 
quando o Imperador manteve, 25 anos consecutivos, Salvador de 
Mendonça como Cônsul Geral em Nova York em plena propa- 
ganda republicana e ainda hoje lá estão mantidos e promovidos 
vários integralistas e membros influentes do Sigma. Aliás, bons 
funcionários que devem ser conservados nos postos.47 
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Em 1942, no momento da Conferência no Itamaraty, Mário 
e Luiz Camillo estão unidos nos pontos essenciais do ideário 
democrático-liberal. Com opções de agir diferenciadas, é 
verdade. Mário de Andrade, por meio de artigos de jornal; Luiz 
Camillo, com ação subterrânea de resistência ao Estado Novo, 
regime implantado por Vargas em 10 de novembro de 1937. 
Dois temperamentos estranhamente parecidos na paixão ante 
a realidade, mas diferentes no modo de empregá-la. Mário 
queixa-se, repetidamente, na conferência no Itamaraty, de que 
não dirigira seu ímpeto combativo para o objetivo adequado. 

 
 

O engano é que nos pusemos combatendo lençóis superficiais 
de fantasmas. Deveríamos ter inundado a caducidade utilitária 
do nosso discurso, de maior angústia do tempo, de maior 
revolta contra a vida como está. Em vez: fomos quebrar vidros 
de janelas, discutir modas de passeio, ou cutucar os valores 
eternos, ou saciar nossa curiosidade de cultura. E, se agora 
percorro a minha obra já numerosa e que representa uma vida 
trabalhada, não me vejo uma só vez pegar a máscara do tempo 
e esbofeteá-la como ela merece.48 

 
Luiz Camillo esbofeteara a máscara do tempo, sim, mas ao 

preço de extrema  tensão  interior,  colocando-se  sem  cessar, 
ao longo da vida inteira (uma vida tão curta), como objeção 
permanente às acomodações fáceis diante da sedução do poder. 
A Biblioteca foi também o espaço em que Luiz Camillo trabalhou, 
esperando um tempo, que não veio, em que pudesse escrever 
sobre história colonial mineira, tarefa para a qual se preparara 
a vida toda, pesquisando em arquivos e livros penosamente 
adquiridos. Entregara-se totalmente ao momento presente. 

O espaço da conferência sobre a Semana de Arte Moderna, 
em 1942 — o salão da Biblioteca do Itamaraty —, foi o espaço 
privilegiado em que Mário de Andrade pôde realizar um balanço 
público, ao mesmo tempo do movimento modernista e de si 
próprio. De longe, e em retrospectiva, configuram-se, naquele 
espaço, dois destinos. Numerosos fios dali partem, às vezes se 
encontrando, outras vezes correndo  paralelos. Há  um, entre- 
tanto, finíssimo, trazido por Otto Lara Resende, marcando um 
determinado momento “como o relâmpago num momento de 
perigo”:49 é aquele em que Mário de Andrade pronuncia a sua 
famosa conferência na Biblioteca do MRE. 

 

 
298 



Mário narrou, naquele dia, uma história: a história do 
movimento modernista, inscrita dentro de uma trama mais 
ampla da história da cultura brasileira. Luiz Camillo, por meio 
de sua presença no tempo, seus escritos e principalmente suas 
cartas, narrou também um trecho da nossa história cultural e 
política. Mas há uma outra narrativa, dificilmente captável, tecida 
descuidadamente por outros fios que se emaranham pela trama50 

mais larga: o mito pessoal de cada um, história e romance de 
duas existências. A narrativa é infindável. 

 
 
 

A ENTREVISTA 
 

 
 

Os regimes totalitários, quando inventaram a sua técnica de 
compressão dos povos, sabiam perfeitamente que a supressão 

da liberdade não seria possível sem que se conseguisse a 
extirpação dessa liberdade básica, e entre as instituições 

democráticas que deviam ser extintas — as parlamentares, 
a justiça autônoma, as tribunas públicas — estava 

em primeiro lugar a imprensa livre.51 

Luiz Camillo a Orlando Dantas 
 
 

O meu afastamento, como o Sr. o qualifica, é devido a 
motivos honrosos. Ser difícil de manobrar é ruim para 

um carro ou um automóvel, mas para gente é ou 
devia ser uma recomendação. De todos os defeitos 
humanos (não digo crimes) o pior é a covardia...52 

Oliveira Lima 
 
 
 

Demitido de seu único emprego, Luiz Camillo passa os dias 
escrevendo cartas, busca adesões, conversa, discute. Sem dinheiro 
para se sustentar, passa a viver de “papagaios”.53 O português 
a quem devia as prestações da compra da casa, antisalazarista 
ferrenho, faz-lhe uma visita de solidariedade e diz para não se 
preocupar com a dívida. Ela pode esperar. Para grande surpresa 
e alegria dos filhos de Luiz Camillo, leva-lhes um pacote de 
bombons. Luiz Camillo escreve artigos no jornal Diário Carioca 
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sobre a política econômica da ditadura. São publicados sob a 
autoria — um pseudônimo — de “uma comissão de economistas”. 
Na verdade, é o próprio Luiz Camillo quem escreve os 12 artigos, 
que saem com o título “A ditadura arruinou o Brasil”.54 

Em abril de 1944, Luiz Camillo arquiteta com Dario de Almeida 
Magalhães um documento dirigido aos militares. Redigido pelo 
último, chamou-se Carta a Timandro e foi endereçado ao Marechal 
Eurico Gaspar Dutra.55 O documento teve enorme repercussão 
no meio militar, porque punha em brios o exército. Dele teria 
dito Luiz Camillo: “Eu atochei no exército.”56 Para Dario, aliás, 
“tudo que surgiu depois do manifesto, as conversas, a Carta a 
Timandro, foi Luiz Camillo que pôs em circulação”. Apesar de a 
carta ter circulado intensamente no meio militar, com aparente 
aceitação por parte do exército, sensibilizado com o fato de estar 
ele próprio participando na guerra antifascismo — ela não evitou 
que Dario de Almeida Magalhães, Virgílio de Melo Franco, Rafael 
Correia de Oliveira, Adauto Lúcio Cardoso e Austregésilo de 
Athayde fossem presos na véspera do Natal de 1944. Levados para 
o quartel da Polícia Militar, depois para o quartel do Regimento 
de Cavalaria, foram interrogados e mantidos presos por uma 
semana. Naquela ocasião, Luiz Camillo permanecia a maior parte 
do dia, e da noite, pelas ruas, errante, temendo a polícia política 
estadonovista. Outros faziam o mesmo. Pedro Nava, precavido, 
saía de casa todos os dias com dinheiro e escova de dentes... Em 
carta a José Mindlin, Luiz Camillo menciona os acontecimentos 
do Natal de 1944: 

 
Para nós, professores, intelectuais, juristas e jornalistas de 
Minas Gerais que continuamos a nos bater, dentro da ordem 
e da lei, pela libertação do Brasil e pela integração da ordem 
jurídica, o Natal de 1944 foi assinalado por maiores violências 
e arbitrariedades que o Natal passado. Em 1943, as vésperas da 
grande data do cristianismo foi a [data] escolhida pela ditadura 
para  fulminar  pelas  demissões,  aposentadorias,  confiscos 
e  destituições,  o  grupo  de  mineiros  que  havia  se  dirigido 
à coletividade mineira lembrando-lhes o dever de manter 
intactos o seu amor da liberdade, da justiça e da democracia. 
O raciocínio fascista não vencia, entretanto, quer na Itália quer 
no Brasil. Também a Albânia foi invadida em uma sexta-feira 
da paixão. Agora, em 1944, pretendeu a ditadura fascista que 
nos oprime e nos humilha intimidar-nos com novas violências e 
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arbitrariedades de maior vulto. Ontem, sexta-feira, foram presos 
e mantidos incomunicáveis na Polícia Militar os nossos amigos 
Virgílio de Melo Franco, Dario de Almeida Magalhães, Adauto 
Lúcio Cardoso (…)57 

 
A atividade política de Luiz Camillo aumenta vertiginosa- 

mente em janeiro de 1945. Em suas andanças, utiliza como 
meio de transporte o táxi de um português amigo; paga quando 
pode. Passa os dias fazendo ligações, visitando os jornais, vai 
à casa de um, de outro, ouve a todos, conversa muito também. 
O jornalista Edgar de Godói da Mata-Machado, recém-chegado 
de Minas Gerais, à época repórter de O Globo, relata as ativi- 
dades de Luiz Camillo: 

 
O Luiz Camillo era um homem excepcional. (...) Na oposição 
agia como um mensageiro. Se ele precisava conversar com 
alguém do Globo sabia que era comigo. Se tivesse que conversar 
com um do Correio da Manhã, sabia que era o Costa Rego. Ele 
sabia que o Costa Rego era o mais indicado para os contatos 
do que o Paulo Bittencourt, que era o dono do jornal e cioso 
da empresa. O Costa Rego era um homem mais desligado, um 
intelectual, um escritor.58 

 
Luiz Camillo procura algum político corajoso, de importância 

nacional, capaz de conceder entrevista, que discutisse aberta- 
mente, pelos jornais, a situação política brasileira. Primeiro, os 
jornais eram censurados pelo famigerado DIP, depois, instalou-se 
a autocensura, caindo sobre os próprios jornais a responsabilidade 
de fazê-la. Se publicada matéria que desagradasse aos poderosos 
do dia, eram violenta e arbitrariamente punidos. O fornecimento 
de papel para a impressão dos jornais era feito pelo DIP, que 
utilizava a pauta da alfândega como se fora o Código Penal. 

A censura à imprensa era ferrenha. A interação de Luiz 
Camillo com jornalistas, entretanto, não esmorecia. Visitavam-se 
freqüentemente em suas respectivas casas. Encontravam-se nas 
redações dos jornais, nos cafés, nos restaurantes. Em seu arquivo, 
há uma longa lista de jornalistas,59 com endereços, comprovando 
a importância dos contatos com a imprensa naquele período 
especialíssimo de 1943 a 1947. 

É interessante notar que, além da motivação política e de uma 
amizade fundada em luta comum para liberar a imprensa brasileira 
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asfixiada, os jornalistas admiravam Luiz Camillo pela verdadeira 
condenação que fizera às condições precaríssimas do trabalho 
nas redações dos jornais. Elabora diversas análises do assunto, 
listando livros de referência, essenciais para a biblioteca de um 
jornal que quisesse estar sempre bem  informado. Um desses 
pareceres data de uma visita ao arquivo dos Diários Associados, 
a pedido do jovem jornalista Carlos Lacerda que, à época, traba- 
lhava naquela organização. Luiz Camillo opina: 

 
É desnecessário insistir sobre as atuais deficiências desses 
serviços. A realidade é que os Diários Associados não dispõem 
dos mais elementares e grosseiros elementos de trabalho 
intelectual. As atividades realizadas por seus redatores sem 
dados fornecidos pela imprensa do país e do estrangeiro, sem 
o auxílio de artigos das revistas técnicas, sem índices, mapas 
e séries estatísticas é um capítulo heróico, não da pré-história 
do jornalismo brasileiro, mas de suas eras mitológicas.60 

 
Continuando seu esforço em prol do término da censura, 

ele propõe que se discuta novamente a ideia de uma entrevista 
contundente, com alguma personalidade importante. Para ele, a 
entrevista só podia ser concedida por um homem: José Américo 
de Almeida. 

Na comemoração dos vinte anos da entrevista, o jornal Tribuna 
da Imprensa descreve a atuação de Luiz Camillo: “E no seu entu- 
siasmo, foi arrolando os títulos e as credenciais de José Américo 
para essa entrevista tão longamente ansiada. O entusiasmo de 
Luiz Camillo (que era um comunicador nato numa época em que 
ninguém falava de comunicação) dominou a todos, sentia-se que 
‘a hora estava chegando’.”61 

Luiz Camillo não demorou a se aproximar de José Américo de 
Almeida, Ministro do Tribunal de Contas, com posição mais ou 
menos independente do poder, trabalhando na área judiciária. 
Era o ano de 1945. José Américo hesita, temendo não ser ainda 
o momento adequado para uma entrevista. Durante dois meses, 
Luiz Camillo o visita diariamente em sua casa, à rua Getúlio das 
Neves. Com paciência e tenacidade procura convencer o polí- 
tico paraibano a concedê-la. Depois do carnaval, José Américo, 
afinal, aquiesce. Luiz Camillo diz a Carlos Lacerda: “Olhe, o José 
Américo está pronto para dar a entrevista. Está maduro! Vai lá 
e apanha o negócio.” A entrevista é de tom violento e deixa o 
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governo aturdido. Nela, José Américo declara, entre outras coisas, 
que o país ansiava por eleições e que já havia candidato para a 
presidência, embora não decline seu nome. 

Em seu livro A palavra e o tempo, José Américo de Almeida 
relata a atuação de Luiz Camillo: 

 
 

Luiz Camillo, o puro, o democrata até a medula, não me deixava 
sossegado. Amanhecia e  anoitecia  em  minha  casa,  batendo 
no assunto, com uma sacrossanta impertinência. Até que uma 
noitinha, foi Carlos Lacerda visitar-me. Palavra vai, palavra vem, 
concluiu que eu estava em condições de falar e pediu-me uma 
entrevista para o Diário Carioca. Mas esse jornal, avaliando o que 
adviria do seu arrojo, enfrentando o DIP, não pôde publicá-la.62 

 
Obtida a entrevista, o problema maior foi conseguir que 

algum jornal a publicasse. Luiz Camillo percorreu-os todos. Cada 
um tinha seus motivos para não fazê-lo, temerosos da reação da 
ditadura. Orlando Dantas, diretor do Diário de Notícias, além 
de ser inimigo pessoal do José Américo, lutava contra o DIP e 
temia uma retaliação violenta dos órgãos de segurança. Horácio 
de Carvalho, do Diário Carioca, cujo dono era José Eduardo de 
Macedo Soares, também não pôde publicar, porque o jornal tinha 
censura prévia e já estava apoiando uma conspiração militar, 
liderada por Góis Monteiro.63 A publicação da entrevista seria 
considerada uma provocação. 

Roberto Marinho, diretor de O Globo, aceita publicar, mas 
com a ressalva de que se fizessem modificações nos termos da 
entrevista. José Américo não aceita a imposição. Afinal, Roberto 
Marinho aceita publicá-la na íntegra no dia seguinte. 

O contato com o Correio da Manhã era feito por meio de 
Costa Rego. Paulo Bittencourt, diretor do jornal, também aceita 
publicar a entrevista. Embarca para a Europa, mas antes deixa 
instruções com Costa Rego: “Se todos os jornais publicarem, 
você publica; se nenhum deles publicar, você publica também.” 
A entrevista sai no matutino no dia 22 de fevereiro de 1945. A 
manchete, estampada na primeira página: “A Situação Nacional 
— entrevista do Ministro José Américo de Almeida.” 

Quem fica em situação difícil é o jornalista Edgar de Godói 
da Mata-Machado. O Globo desejaria ter publicado a entrevista 
no mesmo dia. Ele é acordado às quatro horas da manhã por 
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Alves Pinheiro, o homem de O Globo encarregado de distribuir 
as tarefas. Veste-se e corre ao jornal. Alves Pinheiro o recebe 
com o Correio da Manhã na mão: “ou você nos arranja algo que 
possa corresponder mais ou menos à publicação antecipada do 
Correio da Manhã, ou volta para Minas.” Em outras palavras: 
ou Mata-Machado arranjava uma outra notícia bomba, outra 
manchete espetacular, ou perdia o emprego. Mata-Machado 
decide-se  rapidamente: 

 
 

O negócio era final. Aí eu fui correndo à casa do Luiz Camillo. 
Rua da Matriz, 22. O Luiz Camillo estava chegando do Correio da 
Manhã. Aí ele falou: “Infelizmente o Correio da Manhã publicou, 
porque eu fui gozar o Costa Rego, [dizendo-lhe] que ele estava 
sem coragem de publicar, então publicou.” Eu falei: “Então vamos 
para a casa do Ceguinho64 ver o que a gente pode obter, porque 
agora é o meu cargo que está em jogo e, ao mesmo tempo, a 
minha estada no Rio. É meio complicado.” Peguei o carro da 
reportagem, tinha mobilidade maior, e fui à casa dele. E o Luiz 
Camillo, insone ainda, coitado, foi comigo.65 

 
Edgar da Mata-Machado consegue, assim, um furo espetacular 

para O Globo, que até então apoiara cem por cento a ditadura 
Vargas: a divulgação do nome do candidato à presidência da 
República — Brigadeiro Eduardo Gomes. De quebra, mantém o 
emprego a perigo e o sustento da prole numerosa. 

Luiz Camillo volta, portanto, à cena com a entrevista a José 
Américo. Comentando aquele momento, Pedro Nava considera 
que há uma ligação orgânica entre o Manifesto e a entrevista, 
e esse ponto de ligação chama-se Luiz Camillo, a quem Nava 
chama de desassombrado.66 

O depoimento de Rodrigo Mello Franco de Andrade, publi- 
cado no Estado de São Paulo em 1947, dois anos após o fim da 
Segunda Grande Guerra e a queda da ditadura, resume a atuação 
de Luiz Camillo. 

 
 

Tendo sido um dos signatários do chamado Manifesto dos 
Mineiros e, por esse motivo, demitido do cargo que já exercia no 
Itamaraty, dedicou-se de corpo e alma à obra de demolição do 
Estado Novo, com a mesma paixão e a mesma paciente minúcia 
com que se  entregava  nos  arquivos  à  elucidação  definitiva 
de um problema intrincado de história do Brasil. É provável 

 

 
304 



que o país tenha sido restaurado no regime democrático em 
grande parte graças aos efeitos da agitação confusa e obscura, 
mas desenfreada e irresistível, desenvolvida pelo erudito Luiz 
Camillo de Oliveira Netto, junto a políticos, militares, professores, 
eclesiásticos, banqueiros, escritores, funcionários, magistrados 
e quem quer que pudesse contribuir por algum meio para pôr 
termo ao governo ditatorial.67 

 
 
 
 

A UDN 
 
 

Em 7 de abril de 1945, depois da entrevista de José Américo, 
a UDN (União Democrática Nacional) é fundada. Os brasileiros 
agora têm a promessa de uma Assembléia Constituinte e a espe- 
rança de eleições para presidente no fim do ano. Como o próprio 
nome indica, a UDN foi, basicamente, pelo menos a princípio, 
uma associação de correntes de opinião, uma espécie de frente 
única, congregando pessoas e grupos com pensamentos e ideo- 
logias diferentes, mas com o mesmo objetivo: combater o esta- 
donovismo e seus métodos. O programa é liberal, democrático. 
Luiz Camillo, um de seus fundadores, colabora no anteprojeto 
do Programa da União Democrática Nacional. Contradições e 
cisões, entretanto, marcam a trajetória udenista, que possuía 
vinculação com os militares das camadas médias urbanas. De 
um lado, o partido da herança liberal e dos lenços brancos; de 
outro, o partido dos cartolas, com fama de elitista e arrogante. A 
UDN votará contra a cassação dos deputados comunistas (1947) 
e a favor do monopólio estatal do petróleo (1953).68 

Na época de sua fundação, facções progressistas, conserva- 
doras e autoritárias compunham a UDN: as oligarquias vindas da 
Revolução de 30; os antigos aliados de Getúlio, marginalizados 
desde 1930 ou 1937; os que apoiaram o Estado Novo e se afas- 
taram antes de 1945; os grupos liberais, alguns com forte iden- 
tificação esquerdista. Entre os liberais mineiros estavam Milton 
Campos, Luiz Camillo, os Melo Franco, Olavo Bilac Pinto, José 
de Magalhães Pinto e Dario de Almeida Magalhães, assinantes 
do Manifesto; entre os gaúchos, os libertadores  em  torno  de 
Raul Pila.69 
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A ditadura Vargas extingue-se em 29 de outubro de 1945, 
pouco antes das eleições. Luiz Camillo é indicado como candi- 
dato a deputado. Fica sem saber bem o que decidir. Quem sabe 
não poderia fazer mais pelo país? Apressa-se a escrever ao irmão 
João Camilo de Oliveira Torres: 

 
 

O meu interesse em ser deputado é praticamente nulo, mas real- 
mente fiquei surpreso diante do fato e de que tudo se houvesse 
passado à minha revelia. Preciso, assim, inicialmente, conhecer 
a relação dos nomes indicados a fim de ver que rumo tomo. 
Mande-me, com a possível urgência, todos os recortes dos jornais 
relativos à ocorrência.70 

 
 

Luiz Camillo resolve concorrer às eleições para a Assembléia 
Nacional Constituinte, marcadas para 2 de dezembro de 1945. 
Candidata-se a deputado federal pela UDN de Minas. Compra 
livros sobre eleições, os sistemas eleitorais, a apuração de votos.71 

Sem dinheiro, sem patrocinadores, o engarrafador de sonhos é, 
obviamente, derrotado. Comenta com seu irmão o problema elei- 
toral em carta destinada a dar-lhe subsídios para escrever sobre 
o assunto, de indiscutível premência para o Brasil: 

 
 

A este respeito [das eleições], o mal que a ditadura fez ao Brasil 
é além de qualquer expectativa mais pessimista. O processo 
democrático evolui, naturalmente, com a evolução técnica e 
material do mundo e [vai em frente] à medida que crescem e 
se desenvolvem as possibilidades de [envenenar] e prostituir os 
pleitos eleitorais, o alcance dos modernos veículos de difusão do 
pensamento, organizam-se e aprimoram-se os meios de defesa 
da pureza do pensamento democrático. Desde, por exemplo, 
que o capitalismo pôde contar com os [mesmos] recursos do 
sistema bancário, com os monopólios e os trusts, os parlamentos 
estudaram e votaram leis capazes de reprimir seus abusos e se 
não é possível obter uma regulamentação perfeita contra a in- 
fluência dos recursos financeiros nas campanhas eleitorais, claro 
é que também não é possível aos poderosos economicamente 
aqui desobrigados de quaisquer obrigações e livres de quaisquer 
temores. Há leis especiais que regulam o uso do dinheiro nas 
campanhas eleitorais na Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e todas 
as regiões da comunidade britânica. Existem e são severíssimas 
nos Estados Unidos. Funcionam bem ou mal na Argentina, em 
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Cuba e no Chile, por exemplo. Não existem no Brasil porque a 
ditadura quando expediu o decreto eleitoral do ano passado não 
tinha em vista facilitar o processo eleitoral e apurar a verdadeira 
opinião do povo brasileiro. Desejava exatamente o contrário, 
isto é, a anarquia, a desordem, a corrupção e o suborno. Fez 
uma lei eleitoral para que não se realizassem eleições. De modo 
que o eleitor médio brasileiro está nas condições de um soldado 
armado de fuzis de 1850 nos campos de batalha da Normandia. 
A sua desproteção é absoluta. Daí Borghi, Prestes e Getúlio. É 
preciso, assim, que tão rapidamente quanto possível inicie-se, em 
livros, artigos e conferências, por todos os meios de divulgação 
ao alcance dos intelectuais, a difusão das ideias e processos que 
cercam a verificação da vontade popular em todos os países 
do globo. 
O segundo ponto  a  desenvolver  no  mesmo  sentido  é  o  que 
se refere às eleições primárias, indicação de candidatos e vida 
institucional dos partidos. Na presente legislação eleitoral toda 
a tendência é fornecer a chamada ditadura dos diretórios, isto 
é, as indicações são feitas pelos diretórios dos partidos, sem 
participação do povo  e  a  votação  obedece  às  determinações 
do centro. De modo que os diretórios, quase todos de geração 
espontânea, têm assegurados para si não só as possibilidades de 
eleger os seus amigos, mas o que é mais importante, a absoluta 
certeza da não eleição dos que não lhe obedecem os passos, as 
combinações e os maquiavelismos municipais que traem toda 
a infâmia da vida republicana brasileira. A tendência desses 
diretórios, constituídos de resíduos da ditadura e de todos os 
governos antidemocráticos da história republicana, é voltar aos 
arranjos e às habilidades — em uma palavra ao amoralismo 
político. Acontece que o povo — nas suas expressões mais 
humildes e portanto mais numerosas — é insensível à manobra 
política, mesmo elegante e delicada, mas particularmente atento 
ao fato moral. Em face de grupos que defendem hoje uma ideia 
e uma [ilegível] e amanhã combatem as mesmas ideias, processos 
e combinações — ele, o povo, volta-se invariavelmente para 
os piores elementos que permanecem dentro de um círculo 
fechado. Se V. quiser e concordar, eu farei a primeira redação 
da parte adicional do capítulo Eleições que V. pode mudar como 
queira antes de ir todo livro para São Paulo.72 

 

 
Idealista, sem experiência das rudes práticas eleitoreiras, 

Luiz Camillo julgou, erroneamente, que o fato de haver de 
novo eleições no Brasil daria ao povo mineiro o desejo e a 
oportunidade de escolher justamente os que haviam lutado pela 
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restauração democrática. Pura ilusão do intelectual, que traba- 
lhava há muitos anos no Rio de Janeiro, metido em bibliotecas 
e pesquisas em arquivos, que, curiosamente, ligavam-no cada 
vez mais a Minas Gerais e a seu povo. Parte importante de Luiz 
Camillo permanecera em Itabira, e para sua cidade organizara 
uma Biblioteca Pública modelar, em 1938, fazendo um mutirão 
na capital e enviando livros, fichas catalográficas e orientação 
minuciosa.73 Cornélio Penna desenha-lhe um ex-libris estupendo, 
com o pico do Cauê ao fundo.74 Esquece-se das vilezas da política 
municipal, interiorana, manobrada pelas poderosas máquinas 
eleitorais erigidas pelos coronéis da República Velha — o voto 
de cabresto — e do Estado Novo. O sistema corrupto e os mé- 
todos primitivos persistem. Luiz Camillo constata essa realidade. 
O Brasil, após quinze anos, não mudara tanto assim. Conspirador 
corajoso, ele deseja nada menos que a renovação dos métodos 
políticos. Depois das  eleições, o cunhado Feliciano75 escreve 
contando-lhe as maquinações da gente da Companhia Vale do 
Rio Doce. Mas o que mais entristece Luiz Camillo é o fato de seus 
parentes itabiranos fazerem campanha contra ele; até mesmo um 
irmão de seu pai não votara nele! 

 
 

Aqui em Itabira V. viu a trapalhada que foi a eleição. Eu, como 
membro da comissão executiva do PR, não podia trabalhar franca- 
mente por V., devido aos meus compromissos partidários, iguais 
aos seus com a UDN. Entretanto, dei liberdade aos companheiros, 
de maneira que a votação que V. teve aqui foi exclusivamente de 
eleitores que votariam no PR. Isso se prova facilmente, porque os 
seus parentes da Gabiroba, com os empregados desta, votaram 
todos numa só seção eleitoral e nesta V. não teve votos, a votação 
foi toda do Daniel76 e do Capanema, que ali teve maioria. O Oto77 

e Paulo Procópio prejudicaram-no em tudo que puderam e se 
regozijaram com o incidente que houve no Campestre. Afinal é 
uma série de sordícies de enojar a gente. É por tudo isso que já 
transferi tais parentes para a Dolores.78 

 
Luiz Camillo passa o dia 2 de dezembro, dia das eleições, em 

Itabira, preso em um “curral” eleitoral do adversário, impedido de 
votar e cercado por capangas armados. Depõe Carlos Drummond 
de Andrade sobre o incidente no bairro operário do Campestre 
a que se refere Feliciano de Oliveira Penna na carta citada: 
“Recordo-me de que ele esteve preso num ‘curral’ de eleitores 
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da Companhia do Vale do Rio Doce, não por tentar sublevá-los, 
mas porque foi levar-lhes pacificamente a informação de que 
poderiam votar em quem quisessem.”79 

Um ano depois, já reintegrado às suas funções, o Luiz Camillo 
que escreve ao irmão e historiador João Camilo de Oliveira 
Torres é um homem amargo. Confessa não ter tido a alegria de 
ver seus esforços recompensados. Tece considerações ressentidas 
a respeito da sua existência e da sua atuação. Consome-se pelo 
Brasil. Espécie de balanço de vida, a carta, de uma certa maneira, 
pode ser comparada à conferência de Mário de Andrade, tanto 
no tom quanto na sensação de fracasso. Ao contrário de Mário, 
porém, Luiz Camillo não se arrepende de suas opções pelo Brasil. 
Apenas os riscos que correra e as renúncias que fizera não haviam 
trazido o resultado desejado. Está tomado por profundo desânimo. 
Recorda a experiência das eleições de 1945 e a prisão que sofrera 
no “curral eleitoral”. Reflete sobre educação e cultura e sobre a 
desorganização da vida material, preocupado que estava com a 
reforma agrária. Desdobra seu pensamento em duas partes: 

 
 

Em primeiro lugar o problema da educação e da cultura. O 
pouco que se ia fazendo antes de 1930 para dotar o país de 
uma vida cultural (mesmo com as restrições qualitativas e 
quantitativas que conhecemos) apreciável foi destruído e o país 
entregue a todas as sortes de especulações e de experiências 
que apenas traduziam o pensamento fixo e programa seguro de 
não permitir a educação do povo. Suprimiram-se escolas, cursos, 
universidades e instituições de pesquisa. Minguaram as verbas 
de bibliotecas e dos museus. O rádio foi utilizado apenas para 
o ufanismo, Volta Redonda, Petróleo de Lobato, etc. Nenhuma 
tentativa séria de formação cultural foi levada a cabo ou mesmo 
experimentada. Uma massa de mais de 20 milhões de analfabetos 
foi narcotizada pela propaganda e daí a queda  vertical  de 
todos os estudos profundos e gerais. Não é possível, como V. 
observa, pensar em investigar os grandes temas da vida pública 
brasileira, a nossa realidade histórico-social, as tendências de 
nossa evolução, em Minas, como em São Paulo, na Paraíba como 
no Paraná. Não há meios, não há escolas, não há laboratórios, 
institutos ou bibliotecas. Os governantes sabiam o que faziam 
quando cortavam verbas e suprimiam estabelecimentos. O que 
desejavam e realizaram era o obscurantismo e a decadência do 
pensamento brasileiro. O monopólio das posições pelo declínio 
de todas as realizações intelectuais. A seguir, há a questão da 
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desorganização da vida material apresentada pela destruição da 
agricultura (a agricultura não é tanto um meio de vida, como 
uma profissão, contém mais de tradição, de respeito e de amor 
à terra que propriamente de interesse de ganho) que foi e será 
a base da produção nacional. A inflação completaria o quadro 
pelo deslocamento  das  massas  de  trabalhadores  rurais  para 
as cidades atraídos por uma ilusória melhoria da vida que a 
propaganda trabalhista ainda mais dourava. Por último, há o 
clima da violência e da opressão que atingiu limites para mim 
absolutamente imprevisíveis. É  preciso  lembrar  que  no  ano 
da graça de 1945 foram assassinados, nessa Minas tranqüila e 
fluente que eu conheci incapaz de qualquer procela, dezenas de 
pessoas por razões políticas. Vi — não se trata de informações 
de técnicos — hordas de homens inofensivos e humildes 
embriagados e agressivos sob a direção de um gangster como o 
Israel Pinheiro. Teria me irritado de uma maneira extraordinária 
se não visse que a contaminação fora profunda e extensa. O 
meu sentimento é de pena, se não de desânimo. Como retirar 
do estado de embrutecimento em que se encontram as pessoas 
sofredoras do nosso meio rural ou do artesanato disforme de 
nossas pequenas cidades. O exemplo — e é a única forma de 
instrução que lhes é acessível — é a violência, [a parede], o 
suborno, a opressão e a embriaguez. Não chega aos seus ouvidos 
nenhuma mensagem de sentimentos humanos e cristãos. Apenas 
a demagogia desvairada e a opressão campeante. 
Nunca poderia admitir que os nossos males tivessem essa 
extensão e profundidade. Mas, até certo ponto, compreendi 
que era grande. Daí meu esforço desesperado  —  durante 
mais de 2 anos — para uma revisão dos quadros dirigentes 
do Brasil — governo e oposição — para que a vitória, que 
parecia próxima em 29 de outubro de 1945, não se perdesse 
como tantas outras oportunidades de redenção do povo 
brasileiro. V. não faz sequer ideia do que representou esse 
esforço — material, física  e  intelectualmente.  O  resultado 
foi o que V. conhece. Tudo ainda seria capaz de repor nos 
lugares anteriores ajudado pela minha boa vontade e um certo 
espírito de  recuperação.  Mas  os  golpes  foram  excessivos  e 
eu sinto que o meu organismo não tem mais 20 ou 30 anos. 
Sinto-me cansado e envelhecido e se não descreio do povo 
brasileiro, também não me julgo mais com força  de  tentar 
novas  iniciativas.  A  impressão  é  que  pouco  ou  muito,  fiz 
o que pude e mais não posso. Desejei apenas que ao menos 
pequenas zonas do Brasil possibilitassem a vida com dignidade 
e sinceridade. Tal não consegui: outros farão o que puderem. 
Não desejo recompensas, benefícios e reconhecimento. Apenas 
a tranqüilidade para viver em paz.80 
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Em 1946, diversos jornais publicam artigos comentando que, 
apesar da atuação quixotesca de um dos mais ativos artífices 
do movimento de redemocratização do país — ou talvez por 
causa dela —, Luiz Camillo ficara completamente alijado de 
qualquer participação mais diretamente política. Ele sente-se 
humilhado ao ler esses comentários bem intencionados. Reage 
indignado. Irrita-o imensamente sua inclusão no martirológico 
cívico brasileiro. Escreve carta a Orlando Dantas, diretor do 
Diário de Notícias, que comentara o mal-estar causado pelo 
que considerou uma injustiça. Não, contesta Luiz Camillo, que 
se sente moralmente compensado, embora demonstre profunda 
desilusão com os rumos que a Revolução de 30 tomara. 

 
 

Acabo de receber a comunicação transmitida pelo diretório 
estadual da U.D.N. aos 37 jornais que se bateram pela grande 
causa da liquidação do fascismo no Brasil (e perseveram, graças 
a Deus, nesse heróico caminho) em que é exposto à piedosa 
solidariedade dos nossos coestaduanos o caso da minha exo- 
neração por participação no “Manifesto aos Mineiros”. 
Não tenho a menor dúvida em admitir que o intuito do autor do 
artigo tenha sido o mais generoso para comigo e, sinceramente, 
fico-lhe agradecido pelo gesto espontâneo e desinteressado. 
Mas, em momento algum, admiti que a minha demissão impli- 
casse em um local no martirológio cívico do Brasil. E, assim, 
nunca  aceitei  o  título.  Ao  contrário,  sempre  fiz  questão  de 
acentuar e de reclamar para os signatários do “Manifesto aos 
Mineiros” os direitos e deveres para julgar os homens e os 
crimes da ditadura. 
Essa reivindicação eu a fiz, mesmo nos momentos mais duros e 
mais dramáticos da luta contra o caudilhismo que se implantou, 
no Brasil, em um momento internacionalmente perturbado, 
graças ao cinismo de uns e à fraqueza de outros. Mesmo na 
quadra realmente ameaçadora que foram os três meses que se 
seguiram à onda de perseguições e de terror de novembro de 
1943. Mesmo quando os mineiros que se recusaram, por covardia 
e amizade aos financiamentos da Caixa Econômica, assinar o 
“Manifesto aos Mineiros” (que, posteriormente, arrancamos, com 
a entrevista do José Américo, das senzalas da ditadura) e, como 
paraquedistas, conseguiram infiltrar-se nos campos democráticos 
para obterem, por fim, nas eleições de  2  de  dezembro,  um 
lugar de “democrata, classe P”, efetivo,81 precisavam, para não 
perderem o conforto dos carros oficiais e rendosas tetas da 
advocacia administrativa com que os donos do Brasil pagavam 
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aos seus capangas intelectuais, necessitavam de se oferecerem 
almoços com o intuito exclusivo de saudar em Getúlio a ternura 
humana, o gênio da raça latina, o espírito da cristandade e 
semelhantes composições de escolas primárias para que não 
pairasse dúvida, no espírito do todo poderoso, que enquanto ele 
humilhava Minas Gerais perseguindo os seus filhos mais ilustres 
e devastava os seus recursos materiais e morais mantendo [no 
ilegível infeliz] um sub-ditador ébrio, eles, os mineiros que mais 
tarde conseguiram clandestinamente o lugar de “democrata, 
classe P”, efetivo, aqui estavam para lamber-lhe os pés. 
Ao assumir essa atitude, não estava possuído do espírito delirante 
de Quixote. Estava raciocinando friamente. A minha exone- 
ração — e aliás as demais que se verificaram em conseqüência 
do Manifesto Mineiro — não significava e não podia significar 
uma humilhação e uma indignidade. As dificuldades, apenas de 
ordem material, que viemos a passar, foram resolvidas também 
modestamente e sem propaganda. Não apelamos para o povo 
mineiro para que nos ajudasse. Procuramos agir, como defensores 
das suas tradições de dignidade e de amor à justiça e à liberdade, 
como seus delegados, e tivemos a felicidade de cumprir a missão 
que nos cabia por designação própria. 
Sempre considerei — e aqui volto a falar em meu nome pessoal 
— que, na luta desigual que sustentei, o saldo foi a meu favor. 
Não preciso alinhavar muitas palavras para que V. verifique que 
a razão está comigo. Primeiro — quando por ocasião do almoço 
oferecido ao Pedro Aleixo, em setembro de 1943, (ideia e ini- 
ciativa minha e do Adauto Lúcio Cardoso) correu-se este Rio de 
Janeiro, que V. conheceu com milhões de democratas, à procura 
de quem quisesse assinar a carta de convite ao Sobral Pinto para 
saudar o antigo presidente da Câmara e apenas encontramos 
quatro pessoas que se arriscassem a tanto. Segundo — no mani- 
festo mineiro, iniciativa de poucos, cuja história é obscura e não 
convém ser feita já agora. Terceiro — quando a candidatura do 
Brigadeiro82 dependeu de um documento assinado por mineiros 
e paulistas e fracassada a tentativa de se conseguir o último, 
coube-me o trabalho de ir a Minas de onde veio, então, por meu 
intermédio a primeira palavra pró Eduardo Gomes (os briga- 
deiristas, como no almoço do Pedro Aleixo, contavam-se então 
pelos dedos). Por último, a entrevista do José Américo, ponto de 
partida de todo o movimento de libertação nacional, iniciativa 
a que dei todo o esforço e vi coroado de êxito quando todos 
desesperavam e descriam. Da resenha acima, que V. poderia, se 
não me conhecesse de perto, atribuir intuitos de auto-propaganda, 
eliminei pontos de detalhe, pois, o que aí está indicado, dá e 
sobra para compensar-me de ter sido exonerado. 
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Agora, peço a sua atenção para o verso da  medalha.  Tudo 
quanto sofri foi apenas no terreno material. Nunca me humilhei 
e nunca me degradei ao ponto de fazer discursos públicos para 
comparar, perante o povo mineiro, Benedito Valadares a Lincoln 
ou Lafayette. 
Não pleiteava financiamentos na Caixa Econômica e não tinha 
amor aos modestos empregos, que exerci e foram obtidos por 
meu esforço e não como compensações aos ponta-pés  rece- 
bidos do  governador  mineiro.  Estava,  portanto,  desobrigado 
de telegrafar ao Ditador por ocasião da queda da França para 
regozijar-me pelo discurso do “S. Paulo” e felicitá-lo pela des- 
truição da democracia. 
Penso, assim, que por amor à verdade, devemos apontar à 
consideração piedosa dos mineiros não os que lutaram pela 
destruição do fascismo no Brasil, pois, de uma maneira ou outra, 
tivemos a compensação moral que unicamente nos importava, 
mas, precisamente, os demais — os que sofreram todas as 
humilhações de 1930, que renegaram e traíram os mandatos 
populares, que se submeteram a todos os vexames que há 
notícia na história política da América do Sul. 
A lista é longa e V. verificará que possui exemplos muito mais 
significativos que o do meu caso: cito-lhe alguns fatos. A revolução 
de 1930 custou a Minas Gerais o sangue de centenas de vidas, 
vidas humildes que não entram na contabilidade dos “demo- 
cratas, classe P, efetivos”, mas que a mim importam muito, pois, 
vivo perto do povo e sei o que representa o assassinato de um 
cabo, com três filhas que foram acabar no baixo meretrício de 
B. Horizonte.83 Essas vidas foram sacrificadas pelo princípio que 
o Presidente da República não devia influir na escolha do seu 
substituto — princípio tecnicamente exato em uma república 
presidencialista e que foi dito ao povo em milhares de discursos 
e todos os meios disponíveis de divulgação. A seguir, os homens 
que representavam as famílias mineiras dos assassinados em 1930 
não vieram para a Câmara, cinicamente, eleger Vargas em 1934? 
Não lhe parece que a humilhação que foi imposta aos mineiros 
da Câmara de 1934 significa indignidade maior que a sofrida 
pelos exonerados do “Manifesto aos Mineiros”? A diferença é que 
aceitamos a luta, ao passo que os eleitores de Vargas solicitavam, 
sofregamente, mais pesadas marcas de escravidão. Não foram 
exatamente os mesmos que articularam e elegeram B. V.84 em 
1935, que aceitaram como legítimo o documento Cohen e deram 
ao quase ditador o estado de guerra? 
Assim, a ter que lembrar à consciência caridosa dos nossos 
coestaduanos os exemplos da tirania fascista, parece-me, fora 
de qualquer dúvida, que os exemplos escolhidos devem ser 
outros. 
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É preciso dizer aos mineiros que homens da maior dignidade 
pessoal, verdadeiros padrões das nossas mais puras tradições, 
da melhor cultura intelectual, foram violentados a tal ponto 
pela ditadura que no curso mais alto visto em Minas, em gabi- 
nete secreto — quando havia milhares e milhares de homens 
dignos e capazes — para dirigir o nosso Estado, votavam para 
sua ignomínia em B. V. 
São os mesmos que por sua fragilidade representaram, no Brasil, 
o tenebroso papel que [ilegível] atribuiu ao bacharel cínico e 
despudorado na Anarquia Argentina e cujos pareceres [são] 
utilizados até agora como arma invencível do ex-subditador de 
Minas para enxotá-los da Assembléia Constituinte. 
Não, meu caro Orlando, a história brasileira dos últimos vinte 
anos é dolorosa demais para ser exposta aqui. Mas, no fundo, ela 
foi simples e talvez possa ser assim resumida: a geração a que 
pertencemos recebeu da anterior um país com uma organização 
política embrionária, deficiente, mas suscetível de ser desen- 
volvida e aperfeiçoada. Tínhamos eleições, mas [não] tínhamos 
eleições. A federação era frágil, mas era a federação. O sistema 
representativo era parcialmente falso, mas em parte verdadeiro. 
Havia abusos administrativos, mas havia cautela. A imprensa era 
livre. Essa geração criou-se no culto do amoralismo político, na 
ignorância dos grandes problemas do país e na insensibilidade aos 
sofrimentos do povo. O que importava era apenas a manobra, a 
habilidade, o jogo dos entendimentos de superestrutura. O povo 
existia apenas para pagar impostos e como unidade estatística 
nas eleições. A nossa geração atingiu os pontos culminantes da 
vida republicana e foi varrida por um golpe de Vargas, o mais 
cínico dos seus componentes. 
O movimento de libertação que foi obra de poucos nada tinha 
com a geração que por sua incapacidade, [ilegível] e [ilegível] 
traíra o Brasil, a democracia e a liberdade e tendo recebido o 
país nas condições acima descritas, deixara-o cair, de suas mãos 
podres, na mais ignóbil de quantas ditaduras ignóbeis registrou 
a América do Sul.85 

 
A difícil mistura de contrários que forma a UDN não contribui 

para uma ação política coerente do partido. O fato é que, aos 
poucos, Luiz Camillo vai se desiludindo. Não se conforma ao 
perceber que tudo continuava mais ou menos como antes: os 
mesmos homens, acordos e conchavos. As mesmas maquinações 
politiqueiras, para as quais não estava talhado e para as quais 
seu temperamento certamente não o predispunha. 
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O TUMULTO E A BIBLIOTECA 
 

 
 

Mas deixemos de lado a resenha melancólica da experiência 
política e dos projetos mirabolantes de arrumação da 

biblioteca. Uma ultrapassada e a segunda V. verá,  
em sua próxima vinda ao Rio (...).86 

Luiz Camillo 
 
 
 

Depois de tanta luta e agitação subterrânea, decepções e 
tristezas, Luiz Camillo reflete sobre o que acontecera nos últimos 
tempos. Um fato desagradável — um incidente na ABI, em 
1945 — e uma carta a José Mindlin em que descreve a arrumação 
de sua biblioteca são indícios de um movimento interior que o 
levará a um afastamento gradual da política. É uma atitude de 
melancólico  desapego. 

O incidente na ABI, reflexo de sua posição dentro da UDN, 
o intenso trabalho que, já reintegrado, inicia no Itamaraty, 
problemas que ali surgem, tudo isso foi, com certeza, acumu- 
lando-se para mudar sua perspectiva. Quer dirigir seus esforços 
em direção aos estudos e à pesquisa, forma como gostaria de 
atuar de agora em diante. Conceberá, para o Itamaraty, alguns 
planos interessantes de pesquisa. 

A convenção da UDN, em que aconteceu o incidente com 
Luiz Camillo, começou de modo pouco auspicioso. O clima era 
ruim. As discussões com Arthur Bernardes, desafeto de Virgílio de 
Melo Franco, presidente da Convenção, prolongam-se. Bernardes 
recusa-se a entrar para os quadros da UDN. Preferirá fundar, 
pouco depois, o PR, fantasma do antigo PRM. A convenção 
retarda-se. Naquele momento de cansaço e irritação geral, 
Flores da Cunha toma a palavra e inicia uma fala que parece 
não ter mais fim. O incidente é relatado por Carlos Lacerda: “Aí, 
o famoso Luiz Camillo levantou-se e disse: ‘Chega de gaúcho!’ 
Quando ele disse ‘Chega de gaúcho’, a seu lado estava o filho 
de Flores da Cunha que o desafiou para uma briga no Café 
Vermelhinho que ficava em frente. Deu um trabalho danado 
para segurar os dois.”87 
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O incidente só não terminou tragicamente por que Celso 
Cunha, que também estava por perto, ajudado por Elza, mulher 
de Luiz Camillo — que ficou bastante machucada, prensada contra 
uma parede —, agarrou o braço do agressor, que estava armado, 
e conseguiu impedir que ele atirasse em Luiz Camillo. Naquela 
noite, a casa da rua da Matriz encheu-se de gente — todos 
vieram prestar solidariedade: intelectuais, artistas, jornalistas e os 
amigos de sempre. Por que Luiz Camillo, em geral um homem 
comedido, ficara irritado com a discurseira do gaúcho Flores da 
Cunha? Logo ele, tão amigo do gaúcho Raul Pila. Na verdade, 
Luiz Camillo separava os gaúchos em dois tipos: os democratas 
e os não democratas… 

Em sua carta a Mindlin, Luiz Camillo conta que está, final- 
mente, organizando, no porão, com vagar e prazer, sua biblioteca, 
relegada a um certo descuido por causa dos anos tempestuosos 
em que ficara sem emprego, metido em política e conspiração 24 
horas por dia. Muitos livros tinham sido removidos e escondidos 
na garagem — precaução contra possível incursão da polícia. 

 
 

Depois de quase dois anos e meio de agitação política que 
tiveram alguns pontos altos de vibração e de compreensão das 
profundas dificuldades em que se debate o povo brasileiro, mas 
que, infelizmente, não chegaram para iluminar a selva selvaggia 
ed aspra e forte de falta de escrúpulos, de ignorância, de apetites 
desencadeados, de cupidez, de desinteresse pelos problemas co- 
letivos que se mostram em níveis e processos sub-coloniais e que 
não nos deixam mais esperanças além das do desenvolvimento 
vegetativo, semelhante ao da China, despidos, é claro, das suas 
riquezas materiais e das suas tradições culturais, depois destes 
dois anos e tanto de abandono de todo o pensamento estranho 
aos entendimentos partidários, estou encontrando um estranho 
prazer em retornar ao convívio tranqüilo dos meus velhos livros, 
colecionados, V. sabe como, através de uma vida agitada e sem 
recursos. V. não pode imaginar quanto prazer vou descobrindo 
em retirá-los cuidadosamente das estantes, retirar-lhes o pó, 
examiná-los de novo, casar os volumes  díspares,  completar 
uma obra dispersa em três ou quatro estantes, em uma palavra, 
restabelecer na minha livraria aquele mínimo de ordem que nela 
sempre existiu, mas que V. nunca conheceu. Estou chegando a 
pontos de quase megalomania, pois pretendo fazer, pelo menos, 
um registro sumário ou inventário resumido  de  tudo  quanto 
está espalhado pela casa. Vou mais longe ainda porque estou 
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aplicando às antigas encadernações em camurça que ameaçam 
[ininteligível] e rebentar uma fórmula de graxa, utilizada pelo 
Museu Britânico para conservar as encadernações mais preciosas. 
Não encontrei, graças a Deus, qualquer espécie de animal vivo 
o que apresenta uma esplêndida demonstração do processo 
de desinfecção pelo sulfato de carbono, em caixa de madeira, 
preconizado por Monsenhor Joaquim Nabuco (Bibliófilos versus 
Bibliófagos, intitula-se o pequeno folheto de sua autoria que V. 
conhece). Os livros desaparecidos também não são numerosos, 
apenas tenho a lastimar o desaparecimento de uma Philosophia 
de la Historia, de Hegel, tradução francesa, do J. Vrin, justo por 
ocasião do centenário, a que muito me havia afeiçoado. Outros 
volumes, de menos interesse ou mais facilmente substituíveis, 
também não encontrei nesta primeira e cuidadosa revisão. É 
possível que venha a encontrá-los em cima da garage para onde 
foi toda a parte relativa aos movimentos políticos brasileiros dos 
últimos vinte anos, armários cheios de subliteratura histórica, 
radiosos espécimes tropicais de burrice e de mau gosto. Toda a 
aventura de 30 a 45 lá está aguardando que alguém queira fazer 
uma obra séria e principalmente educativa retirando de metros 
cúbicos de mau papel e péssimos escritos algumas centenas de 
páginas que sirvam para edificar o povo brasileiro de salvadores 
e inovadores. 
De qualquer maneira, os prejuízos não são consideráveis. Perdi 
cem vezes mais no que despendi — energia, trabalho, recursos 
e preocupações, na preocupação de ser útil ao meu país. Estou 
conformado e, isso já expliquei a V., até certo ponto satisfeito 
com a experiência pelo que encerra de conteúdo humano. 
Mas deixemos de lado a resenha melancólica da experiência 
política e dos projetos mirabolantes de arrumação da biblioteca. 
Uma ultrapassada e a segunda V. verá, em sua próxima vinda 
ao Rio, caso estejam completamente arrumados e limpos todos 
os livros.88 
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A  RESISTÊNCIA  DEMOCRÁTICA  E  
A CASA DA RUA DA MATRIZ 

 
 

O “Manifesto-Compromisso da Resistência Democrática aos 
Brasileiros”,89 publicado em 21 de abril de 1945, define-se como 
organização com ideário democrático, liberal. Seus assinantes 
“são recrutados  nas  gerações  que  não  chegaram  a  influir  na 
vida pública de sua pátria, embora alguns deles fizessem breves 
incursões no cenário político, sem nele atuar de forma durável”. 
Os membros dessas gerações sentem-se colocados como “um 
elo de transição”, tentando realizar “a delicada junção entre o 
passado e o futuro”. É preciso pensar o ser humano como ser 
no tempo, histórico, pois 

 
 

não existe, nas coisas humanas, nenhuma inovação absoluta e 
nada é possível realizar a partir de um começo radical, como 
se nada houvesse existido antes de nós. As coisas humanas, 
pelo contrário, são carregadas de historicidade e não podem ser 
deslocadas com leveza, como se nelas não estivesse acumulado 
o depósito da ação dos homens através do tempo. 

 
 

O Manifesto discute democracia e totalitarismo, colocando-se 
contra um Estado paternalista, padronizador, cujo “ideal é a fila 
e o passo militar”, e apresenta uma declaração de 31 princípios 
fundamentais que seriam complementados oportunamente com 
os estatutos de um partido político de âmbito nacional. Apresenta 
também “10 regras de comportamento político, um método de 
ação anti-maquiavélico, para uso de homens públicos de um 
Estado anti-totalitário”. O primeiro princípio é que o Estado não 
é uma realidade última. A primeira regra afirma que o poder não 
pode ser utilizado fora da finalidade do bem comum. 

O Boletim nº 1 da Resistência Democrática define para os seus 
membros o que ela pretende ser: um clube político, ou centro de 
cultura política, que tem por objetivo um maior conhecimento 
sobre o Brasil. O parágrafo que inicia o Boletim mostra como 
eles se vêem e explicita sua linha de pensamento: 

 
 
 
 
 

318 



Os membros da Resistência Democrática pertencem a esse tipo 
mental e humano que os comunistas chamam de reacionários 
e que os fascistas e os integralistas chamam de comunistas ou 
bolchevistas disfarçados. A esse tipo de homens pertencem 
homens como De Gaulle e o Brigadeiro Eduardo Gomes, em 
antagonismo a homens como Pétain, o General Eurico Dutra ou 
o Sr. Filinto Müller. 

 
 

A casa de Luiz Camillo serve para as reuniões da organização. 
O Boletim anuncia: 

 
 

A casa de Luiz Camillo de Oliveira Netto, à rua da Matriz, 22, 
tem sido nos últimos anos um ponto de reunião de pessoas 
que sentiram a necessidade de reagir contra a ignomínia da 
Ditadura e da mentalidade “Presidente Vargas”, “Quitandinha”, 
“complementação”, “seringalista”, que infeccionou o organismo 
nacional. Aconselha-se telefonar a Luiz Camillo e a visitá-lo 
diariamente, após o jantar, para trocar ideias e pôr-se a par dos 
acontecimentos políticos.90 

 
De fato, a casa na rua da Matriz, ou melhor, o porão, que Luiz 

Camillo transformara em escritório,91 está sempre aberto a reuniões 
e é freqüentemente o local escolhido para aulas e conferências. 
Aquele espaço reservado aos livros e aos estudos transformara-se 
em centro de oposição, embora nunca tenha perdido “um cunho 
agradabilíssimo de ambiente sério e íntimo”.92 Anteriormente, no 
período negro da censura, ali datilografava-se “propaganda polí- 
tica para ser mimeografada e enviada a vítimas e adversários do 
regime”.93 Agora, enviavam manifestos e os boletins da Resistência 
Democrática, com textos de conscientização política. 

As reuniões da Resistência eram uma espécie de fórum aberto. 
Discutia-se de tudo. O espectro dos que participavam, civis e 
militares, era amplo e diversificado: poetas — Murilo Mendes, 
Jaime Ovalle; diplomatas — Jaime de Azevedo Rodrigues e Lauro 
Escorel Rodrigues de Morais; jornalistas — Edgar de Godói da 
Mata-Machado, entre outros; Marcelo Garcia e Fernando Carneiro, 
médicos, contribuíam com sua experiência na discussão dos 
problemas de saúde pública; Barreto Filho e Manlio Giudice, 
Gustavo Corção e Alfredo Lage debatiam problemas estéticos 
e filosóficos; discutiam-se questões relacionadas a problemas 
de  transportes,  bancários,  fiscais,  financeiros,  de  política 
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econômica, municipais (Celestino de Sá Freire Bazilio). Muitas 
mulheres freqüentavam a Resistência: Branca Fialho, Helena 
Cardoso, Maria Rita Soares de Andrade, Helena Veiga Moutinho. 
Muitos sócios eram de Minas Gerais. Entre eles: o historiador 
João Camilo de Oliveira Torres e, colaboradores entusiastas, 
os jovens escritores Paulo Mendes Campos, Hélio Pelegrino e 
Otto Lara Resende. Os dois primeiros, quando vinham ao Rio, 
muitas vezes datilografavam para Luiz Camillo listas de pessoas 
e propaganda política. 

Até certo momento, Luiz Camillo foi um dos mais ativos 
membros da Resistência Democrática. Em 1946, é eleito para sua 
vice-presidência. Sobral Pinto, presidente, discursara, na véspera, 
conclamando os membros da Resistência a uma ação política mais 
atuante. Luiz Camillo, surpreendentemente, oferece a sua renúncia 
à cúpula da Resistência. Ele idealizara a Resistência sobretudo 
como centro de estudos, em especial sobre a organização política 
brasileira. Escreve a Sobral Pinto: 

 
 

Nos entendimentos que antecederam à eleição da nova diretoria 
da Resistência Democrática, recentemente empossada, tive a 
impressão, um pouco forçada, que seria possível transformar 
a nossa organização em um grupo de ação política, dedicado 
ao estudo teórico de determinados problemas nacionais para 
procurar influir, sempre por processos indiretos, sobre a 
situação atual do país. Esse ponto de vista era, convém insistir, 
artificial, pois, ao mais grosseiro exame da crise que se observa 
em todos os setores da vida nacional, revela-se a gravidade 
excepcional do momento que atravessamos e a necessidade 
de atacar o problema fundamental que é o da organização 
política do seu povo. Verifiquei, desde o princípio, que não 
podemos nos dedicar à pesquisa de elementos informativos 
dos problemas nacionais e abandonar a mais importante de 
todas as questões. 
Nas suas palavras ao empossar-se da presidência V. eliminou 
quaisquer dúvidas a respeito: A Resistência Democrática só tem 
um caminho que é o de enfrentar a questão política decorrente 
do equívoco de dois de dezembro. Posso avaliar perfeitamente 
o que significa a luta que V. vai enfrentar. E, ao mesmo tempo, 
verifico a impossibilidade em acompanhá-lo e aos caros amigos 
da diretoria da Resistência Democrática no caminho que vão 
empreender. 

 

 
 

320 



Cumpre-me, assim, renunciar ao cargo para que fui eleito e 
pedir-lhe comunicar aos companheiros de diretoria a minha 
resolução. 
Podia alegar muitos motivos para explicar a minha atitude, 
inclusive os de ordem particular que seriam aceitos por V., mas 
prefiro deixar claro que o desânimo que me domina tem razões 
mais profundas. Sinto-me sem forças e sem esperanças para 
lutar. Verifico que todos os caminhos que chegam ao povo estão 
ocupados pelos elementos tradicionais da vida política brasileira 
que, nos quinze anos de opressão da ditadura, nada realizaram, 
nada criaram e permaneceram em atitude de passividade real 
até a vitória do movimento de recuperação, empreendido por 
uma geração espoliada de qualquer participação na vida pública 
do país. 
Nossa recuperação foi obtida em grande parte contra a opinião, 
contra o gosto e contra os processos dos que, a partir de 
fevereiro do ano passado, ressuscitaram do olvido em que 
mergulhavam desde 1930. Seria razoável supor que a experiência 
vivida, as humilhações passadas, o espetáculo degradante de 
uma população anestesiada e mistificada forçariam a renovação 
dos processos e dos homens. 
Mas preferiram assegurar-se de todas as chaves de comando e 
retomar as vias habituais do comércio de interesses, esquecidos 
que o povo (que foi a única base que nos permitiu lutar contra 
a ditadura) é insensível à manobra política e particularmente 
sensível ao fato moral. 
V. acompanhou toda a minha participação nos acontecimentos 
dos dois ou três últimos anos. Sabe que nada pleiteei e nada 
solicitei. Permaneci sempre o último nas quadras de honrarias e 
posições e nem sequer fui contemplado com as modestas fichas 
de consolação distribuídas com tanta generosidade. 
Tudo isso não me causou a mais leve preocupação. Mas V. 
concordará que a nossa contribuição salda, portanto, com 
alguma vantagem, a modesta posição de cidadão brasileiro que 
é a única que a aspiro.94 

 

 
Em sua resposta, Sobral Pinto diz compreender que Luiz 

Camillo não queria mais entrar para o campo da luta política 
direta contra as forças antidemocráticas, mas qualifica a carta 
de bilhete de suicida.95 Dois dias depois, escreve ao amigo em 
tom mais ameno, afirmando que embora a Resistência Demo- 
crática não pudesse prescindir da sua colaboração estimulante, 
não se desejava que ele fizesse um “sacrifício demasiado para 
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as  suas  possibilidades  pessoais  nesta  crise  interior  que  você 
está atravessando”.96 

Como explicar a crise de que fala Sobral Pinto, crise tremenda 
que cinge Luiz Camillo em dois? Ele é atraído, ao mesmo tempo, 
por sua grande paixão — os estudos históricos, a busca das fontes 
primárias, os arquivos — e pela participação política direta. Sem 
dúvida, há em Luiz Camillo esse apetite para a ação, que recoloca 
permanentemente o problema da liberdade, e uma reação contra 
a hipocrisia da manipulação pública. De novo o conflito entre a 
vida dedicada aos estudos e a ação política. 
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Durante longa noite de insônia, Pedro Nava relembra as 
maquinações políticas com o  amigo  Luiz  Camillo, químico 
“indomável” e “insensato”: 

 
 

O homem de  qualidade.  Saudade.  Rancho unweit der Serra 
do Caraça1 com o viajante, os negros, a porta de bodega, a 
coberta, a fogueira, os burros, os bois e a carranca da montanha 
no fundo — são a presença permanente do seu doador, aquele 
límpido Luiz Camillo de Oliveira Netto cujo sopro de cardíaco 
foi bastante quente para começar a derreter o grosso boneco de 
gelo da ditadura Vargas. Lembro nas minhas noites o homem 
indomável e a ocasião em que planejamos o atentado de centenas 
de incêndios a brotarem da combustão de pedaços de fósforo 
que distribuiríamos em pontos estratégicos mergulhados em 
latinhas cheias d’água. À evaporação desta, o ar faria começar 
a detonar o metalóide de número 15 e massa atômica 30, 97. 
Ah! Luiz Camillo, meu santo e admirável insensato. O fósforo 
era você, o etimológico fósforo que você simbolizava. φωσ — a 
luz, φωρωσ — o que leva, o que conduz. Luiz Lúcifer Camilo de 
Oliveira, mineiro de Itabira — mesmo sangue de Carlos 
Drummond de Andrade, Afonso Pena Júnior, Cornélio Pena. 
Vai Luiz, pelos espaços, incendiando os astros…2 

 
O clima de conspiração ao qual habituados estão os mineiros 

foi incandescendo a personalidade intensa de Luiz Camillo. 
Pedro Nava uniu de modo notável dois momentos na vida do 
conspirador: o jovem incendiário de 30, inventor de fórmulas 



para explodir postes em Belo Horizonte, e o erudito Luiz Camillo 
de Oliveira Netto, diretor da Biblioteca do Ministério das Relações 
Exteriores, conspirador de 42 a 45, co-redator do Manifesto, 
trabalhando para restituir liberdade à imprensa tolhida pelo 
famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 
Sonhador, monomaníaco, desempregado, empenhou-se na 
distribuição do Manifesto pelo país. 

Em 1944, Luiz Camillo escreve a Mário de Andrade. Não fala 
em nomes. Confidencia sua ação subterrânea, minimizando-a, 
porém. Relembra frase de Mário que lhe ficara gravada no coração 
e na mente. Confirma sua atitude batalhadora. As cartas são, 
elas também, forma de resistência: aproximam correligionários 
distantes e informam o que acontece nos porões da ditadura. 
Encoraja o amigo a continuar falando o que pensa. 

 
 

Nesses momentos lembro-me constantemente de uma carta sua, 
[escrita] depois de 1932, pelas frases guardadas mais ou menos 
de memória: “Dei tudo quanto podia dar e alguma coisa que 
não era minha.” É o meu ânimo. Continuarei lutando no campo 
onde posso ter algum sucesso que é nos meios intelectuais. 
Escrevo cartas 3 e procuro os amigos. (...) O que existe é apenas 
a mística do pavor, difundida pelo DIP e DIPS estaduais. (...) 
Difunde-se, dia e noite, pelo rádio e pela imprensa, que pensar, 
sentir e refletir o que toda a população brasileira está pensando, 
sentindo e refletindo, é crime monstruoso e sacrilégio inconfes- 
sável. Mas, aos poucos, com exemplos como o seu, na entrevista 
a Diretrizes, o medo vai passando e teremos a história do rei nu 
em toda a sua plenitude.4 

 
Em sua última carta a Luiz Camillo, depois de expressar-lhe 

indignação ao sabê-lo “mais uma vez posto na rua”,5 Mário 
comenta: 

 
 

Imagino aliás o sofrimento detestável de outros mineiros a quem 
os organizadores do Manifesto tiveram a ideia razoabilíssima de 
não pedir assinatura. Talvez o sofrimento deles ainda seja pior 
que o de vocês, jogados na rua. Sempre a indignação legítima 
contra a infâmia dos outros há de ser melhor de agüentar que a 
dúvida e o desgosto de si mesmo.6 

 
 
 
 
 

326 



A situação de ambos é parecida. Mário acrescenta: 
 
 

O que eu queria dizer é que com as revoltas, o não-confor- 
mismo, o combate por escrito de agora, a indignação, o ódio 
e o grito, eu sei que sou mais feliz que os meus amigos, meus 
companheiros e meus confrades de geração que não quiseram, 
por qualquer motivo, adotar a mesma atitude. A situação deles 
é pior que a minha, apesar das possíveis ameaças e castigos que 
pairem sobre mim, e sobre eles não. Como convívio, a situação 
é a mais péssima que nunca tive em minha vida, e por isso é 
que suspirei aí atrás, afirmando que a minha geração está se 
esfacelando. Bateu a discreção, entrou a delicadeza, pulou o 
malestar no convívio.7 

 
Se Luiz Camillo, em 1944, cita frase de Mário de 1932 — “Dei 

tudo quanto podia dar e alguma coisa que não era minha”—,8 é 
apenas para situá-la — ou os sentimentos que a impulsionaram 
— no presente. A pátria não é só paisagem — as alterosas —, 
língua portuguesa, história como coisa morta, passada, ente 
abstrato, mas se constitui de homens e instituições. Ambos em- 
penham-se em uma luta na qual jogavam tudo, como homens 
conscientes do momento por que passava o mundo. Da mesma 
forma, na conferência de 1942, proferida no salão da Biblioteca 
do Itamaraty, Mário relembra a Semana de Arte Moderna e fala 
do difícil presente. 

A noção de simultaneidade aplica-se não só à obra literária, 
mas também ao próprio conceito histórico da existência humana. 
Para Walter Benjamin, a história é “o objeto de uma estrutura cujo 
lugar não é o tempo homogêneo, vazio, mas um tempo pleno 
pela presença do agora ( Jetzzeit).9 (...) Articular o passado histo- 
ricamente não significa reconhecê-lo do modo como realmente 
foi. Significa agarrar uma lembrança tal como ela lampeja em 
um momento de perigo”.10 E o perigo afeta tanto o conteúdo da 
tradição quanto seus receptores. 

A noção usual de historicidade do fato literário, ou seja, de 
sua simultaneidade, torna-se ainda mais complexa se colocada 
frente à possibilidade, apontada por Jauss, da factual não-simul- 
taneidade do simultâneo: “a multiplicidade dos acontecimentos de 
um momento histórico — acontecimentos estes que o historiador 
universal crê compreender como expoentes de um conteúdo 
único —  traduzir-se-ia,  na verdade,  em  momentos de  curvas 
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temporais  bastante  diversas,  condicionados  pelas  leis  de  sua 
história particular”.11 

É o que Luiz Camillo intui, ao descrever como a experiência de 
ouvir música em Itabira estava ligada a um passado distante, em 
total não simultaneidade com o tempo de sua meninice, no início 
do século xx. Mas ele também vive, em 1950, um outro tempo, 
quando descreve seus sentimentos da infância. Após relembrar 
os natais itabiranos e comparar a mudança de costumes, confessa 
estar tomado por profunda melancolia. 

 
Agora, fico fora da nossa época e tenho a impressão de ter 
passado a minha infância na idade média, na renascença ou, 
no máximo, no princípio do século xVIII. Porque não há, ou 
principalmente não houve, exata correspondência do tempo, em 
diversos países. Assim, por exemplo, em 1910, em Londres ou 
Paris, estávamos realmente em 1910, mas, no Rio, andávamos 
30 ou 40 anos atrás e, no interior do Brasil, vivíamos nos fins 
do século xVIII. (...) Bach, por exemplo, era o compositor atual 
em Itabira, de antes de 1920, embora fosse lá desconhecido. 
Como eu não possa libertar-me das emoções daquela época, 
volto constantemente, nas vésperas de Natal, como o faço no 
momento que escrevo a você, a ouvir o Oratório de Natal (...) 
Todos consideram o Oratório de Natal, de Bach, música triste 
porque ele traz todo o conteúdo da alegria religiosa do século 
xVIII, barroca, com a presença da Morte em todos os cantos. 
Ora, o barroco em música é do século xVI e quase no fim da 
idade média. Defasagem, dirá você, de velho doente e amarrado 
à Rua da Matriz, em Botafogo. É possível.12 

 
Luiz Camillo escreveu muitas cartas durante a luta pela redemo- 

cratização. O segredo contido na carta é partilhado por um grupo 
cuja identidade ideológica é reforçada pelo intercâmbio postal. A 
reserva, as alusões indiretas provêm do receio, natural em regi- 
mes discricionários, de a carta ser lida por quem dela possa fazer 
uso indevido. É o caso da carta de Alberto Mazoni de Andrade, 
“constante amigo”, escrita em Ouro Preto, às vésperas do Natal 
de 1943, na qual expressa a Luiz Camillo seus “sentimentos pela 
inesperada demissão da Biblioteca do Itamaraty”. Nela, curiosa- 
mente, duas outras cartas estão embutidas. Trata-se de exercício 
ao mesmo tempo de exortação cúmplice e de solidariedade: 

 
Nesta oportunidade, como em tudo, a Bíblia oferece sempre 
a resposta apropriada ao nosso espírito. E é assim que eu me 
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lembro, no momento, de dois versículos para apresentar à sua 
consideração. O primeiro é de São Paulo e se encontra na epís- 
tola aos Gálatas, 5, 1. O segundo é de São João e se encontra na 
3ª epístola, capítulo único, versículos 13 e 14. Em adição a eles 
quero dizer-lhe que nós sempre estamos à sua disposição para 
aquilo que o pudermos servir.13 

 
 

Luiz Camillo vai à Bíblia e copia, no fim da carta de Mazoni, 
com sua letra característica, os trechos das duas epístolas que o 
amigo lhe recomendara: 

 
 

1. Epístola aos Gálatas 5.1: Estais pois firmes na liberdade com 
que Cristo vos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do 
jugo da escravidão. 
2. Terceira Epístola de São João 13-14: Tinha muito que escrever 
mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te 
brevemente e falaremos de boca a boca. 

 
 

Na primeira, Mazoni exorta Luiz Camillo a permanecer firme 
em suas convicções. Na segunda, por meio de São João, diz ao 
amigo que irá encontrar-se com ele no Rio. 

Assim, de maneira inesperada, confirma-se em Ouro Preto, 
durante o fim da Segunda Guerra Mundial, por um engenheiro, 
professor e futuro diretor do Colégio Batista de Belo Horizonte, o 
papel essencial de Paulo14 na legitimação do ato epistolar. Tanto 
a carta de Paulo quanto a de João são mandadeiras. A mensagem 
enviada leva a uma ação que se desdobra: leitura, procura, desco- 
berta e interpretação do significado do texto. Se a retórica antiga 
era a arte da palavra eficaz, que servia de veículo às decisões 
políticas (retórica deliberativa), aqui a retórica ensina a politização 
da palavra escrita, sob o disfarce ou o reforço da religião. 

Poder-se-ia relacionar o movimento não-linear da história 
— especialmente quando a ruptura revolucionária obriga o 
passado a interferir no presente15 — com a trama conspiratória, 
vivida por Luiz Camillo e seus companheiros naquele ano de 1943. 
O certeiro chamamento bíblico na carta de solidariedade, tanto 
por sua forma críptica quanto por seu conteúdo, sinaliza para a 
fecundidade da pesquisa do historiador que arranca da tradição 
das revoltas mineiras a palavra de ordem para a desestabilização 
do autoritarismo vigente. A não-simultaneidade do tempo não se 
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traduz apenas na sensação nostálgica evocada por Luiz Camillo; 
ela é, também, o motor que impulsiona e orienta sua atitude 
não-conformista. 

Corroborando essa hipótese, o jornalista e ensaísta mineiro 
Fritz Teixeira de Salles, em seu artigo sobre Luiz Camillo, vincula 
a atuação política do itabirano a suas pesquisas sobre história 
mineira. 

 
 

A contradição básica da nossa época, no nível de concepções 
que se chocam, que é o antagonismo entre o poder irracional 
e as determinações do progresso social preservado e estribado 
pelas estruturas jurídicas, encontrou em Luiz Camillo, não só 
uma militância política de fato impressionante, como também a 
elaboração teórica com sólida base histórica. 
A historiografia baseada na concepção factual, vinda de Capis- 
trano de Abreu, ganha, na contribuição de Luiz Camillo, uma 
práxis política que lhe imprime um novo dinamismo. Talvez tenha 
sido ele um dos primeiros a perceber a significação ideológica 
do movimento das Inconfidências no decorrer dos últimos anos 
do século xVIII.16 
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A  BIBLIOTECA 
 

 
 

Eis o trabalho de compreensão e interpretação 
político-administrativa a que se devotou Luiz Camillo. 
Para realizá-lo não se empavonou com títulos solenes 
nem mobilizou instalações espetaculares. Não sonhou 
com autarquias nem com fundações. A partir de uma 

pequena sala em desvão de escada, orientou dia a dia 
uma das mais notáveis renovações já efetuadas no país. 

E tudo mansamente, sem alarde, 
para evitar susceptibilidades.1 

Roberto Assumpção de Araújo 
 
 
 

É nessa “pequena sala em desvão de escada”, escura e abafada, 
que Luiz Camillo consegue reunir e congregar jovens  diplo- 
matas interessados em livros, arquivos e ideias. São  eles: Jorge 
D’Escragnolle Taunay, Roberto Assumpção de Araújo, Aluizio 
Napoleão de Freitas Rego, Luiz de Almeida Nogueira Porto, Paulo 
da Costa Franco, Jaime de Barros, Carlos Callero Rodrigues, Mário 
Calábria, Paschoal Carlos Magno, Paulo Teixeira Boavista, Sérgio 
Armando Frazão, Wladimir do Amaral Murtinho. Entre os menos 
jovens destacam-se Ribeiro Couto, Hélio Lobo, Fernando Lobo, 
Luís de Faro Junior, João  Guimarães  Rosa.  Ao  mesmo  tempo 
que desenvolve esse espírito de equipe, esperançoso, transforma 
cada diplomata em um historiador em potencial, estudioso das 
coisas  nossas. 

Luiz Camillo parte da premissa de que não se pode realizar 



obra duradoura no campo da cultura sem o apoio de funcionários 
motivados e competentes. Por isso transmite aos que trabalham 
com ele na Biblioteca, no Arquivo Histórico e na Mapoteca “o 
‘sentido’ profundo desse grande trabalho, silencioso e anônimo, 
que é o de preservar e renovar os elementos de consulta e de 
estudo seguro e persistente, sobre o qual se constrói há mais de 
um século a política exterior do país.”2 Dentre os funcionários 
que mais diretamente estão a ele ligados, destacam-se: Armando 
Ortega Fontes,3 autor de uma bibliografia de Varnhagen e outra 
de Nabuco; Celina Abreu Braga, decifradora dos “hieróglifos 
camilianos”; Lydia Combacau de Miranda e Armando Brito de 
Souza.4 

Todos eles se deliciam — diplomatas e funcionários do Serviço 
de Documentação — com a conversa dos visitantes, amigos do 
agora bibliotecário e arquivista-mor. Visitam-no para um dedo 
de prosa e para discutir livros e política: João Mangabeira, Celso 
Cunha, Santa Rosa, Rodrigo Mello Franco de Andrade, Luiz Jardim, 
Henrique e José Mindlin, entre outros. Também alguns refugiados 
políticos, como o historiador português Jaime Cortesão e o inte- 
lectual paraguaio Justo Pastor Benitez.5 

Quando Luiz Camillo vai para os Estados Unidos em busca 
de tratamento para a saúde abalada, Guimarães Rosa lembra em 
carta como era esse ambiente: 

 
 

Por mim, pagaria até uns trezentos e cinqüenta mil réis, no dia de 
hoje, para uma boa hora de prosa literária, com Você, o Escorel6 

e o Jaime,7 aí no outono dessa terra de Massachusetts (está certo?) 
– desde que se falasse também daquele livro portentoso (vocês 
estão pensando que é o Sagarana ? Não é, não, é o Cultura e 
Opulência do Brasil, por suas Drogas e Riquezas). Estou aqui na 
prova escrita de História do Brasil, com o prof. José Honório 
Rodrigues. Bem, Camilo querido, trate-se, cure-se, volte bem.8 

 
Qualquer palavra mais afetuosa lhe causa imensa satisfação. 

Sente-se recompensado quando recebe carta por seu aniversário 
de 45 anos. 

 
 

Muito, muito demais lhe fiquei devendo no dia-a-dia daquela 
sala escura e quente, onde os livros novos o preocupavam 
tanto quanto os velhos, e a sua provocação — seu método? sua 
maiêutica? — vinha quase sempre inesperadamente: — “Calábria, 
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você já pensou nessa coisa mágica que é a palavra?” — “Que 
palavra, Camillo?” — “A palavra-palavra, ué...” E começávamos. 
Eu tinha um fichário incipiente, você tinha a cabeça, a ordenação, 
o conceito. — “Calábria, por que você não lê o [Moncado] e 
tenta algo parecido no Brasil?” E lá saí eu, para ficar no meio 
do caminho, até Tobias — estradas, desvios e atalhos que 
percorri a galope, mas me permitiram colecionar uma paisagem 
inapercebida até então. “Calábria, leia esse folhetim do Governo 
britânico e depois fale comigo. Quero mostrar a você umas coisas 
interessantes sobre as nossas reparações de guerra.” 
Bem sei, meu caro Camillo, que nem tudo o que está em mim, 
nascido de imigrante, tem merecido o seu louvor. Muitas vezes, 
muitas mesmo, senti o seu desamparo. E você não sabe como 
sofri, como sofria, quando seus olhos, seu rosto deixavam-me 
perceber o seu desapoio, o seu abandono. 
Sempre, no entanto, você tem estado certo. E eu, aqui de longe, 
agora nos seus 45, devo confessar-lhe que a sua amizade me tem 
sido o único contato, a única aproximação que me foi até agora 
dado fazer com uma criatura nascida e vivida em Deus.9 

 
Para a realização dos seus objetivos, Luiz Camillo conta com 

a colaboração dos jovens diplomatas que partiam para os seus 
primeiros postos. Cada um deles levava do amigo exigente uma 
incumbência de pesquisa, um propósito de estudo. Interessados, 
assíduos, submetem-se de bom grado aos pedidos e requisições 
de livros e documentos. Luiz Camillo fornece-lhes lista detalhada 
dos livreiros antiquários e buquinistas de Paris, de Londres, classi- 
ficando-os por ordem de importância, conhecimento bibliográfico, 
razoabilidade. Muitos desses livreiros ele já conhecia de antes da 
guerra. Alguns deles participaram da Resistência e sobreviveram; 
outros são recentes. 

Não só isso. Luiz Camillo estimula-os a estudar e a trazer 
para o Brasil, quando chegasse o momento do retorno, baga- 
gem que não fosse demasiadamente leve: é preciso estudar com 
seriedade e construir uma obra sedimentada que possa ser utili- 
zada por aqueles que vierem depois. Talvez tenha em mente os 
ensinamentos de Dom Duarte, cujo Livro da ensinança de bem 
cavalgar toda sela 10 é mencionado por ele em carta a Mário de 
Andrade.11 Dom Duarte argumenta que, embora seja verdade que 
se possa aprender as coisas apenas pela experiência, é também 
verdade que se pode muito aprender lendo o que se escreveu a 
respeito dessas mesmas coisas, “porque a virtude espalhada é mais 
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fraca que a que for ajuntada.” A experiência comum, ajuntada 
e comunicada por meio dos livros, pode proporcionar maior 
conhecimento do que a que estiver espalhada em cada um.12 

Dom Duarte sugere que se leia desde o começo, devagar, com 
calma, como se lê um livro de histórias. Tudo bem anotado para 
que se possa entender e lembrar. Assim devem ser lidos todos 
os livros de alguma ciência ou ensinança. 

Pode-se notar nessa concepção de aprendizado duas seme- 
lhanças importantes com a maneira de Luiz Camillo perceber a 
arte do estudo e da pesquisa. Em primeiro lugar, a necessidade de 
se aproveitar o acúmulo de experiência, documentação e estudos, 
para serem não só adquiridos como até mesmo ultrapassados, 
o que para Luiz Camillo só se pode conseguir ao beneficiar o 
país com instrumentos e facilidades de pesquisa para todos. 
Em segundo lugar, a necessidade de certa disciplina, técnica de 
leitura e método na aprendizagem. A sua formação de cientista, 
contrária a sínteses apressadas e superficiais, transparece em carta 
de 12 de março de 1948 ao jovem diplomata Roberto Assumpção 
de Araújo, lotado em Paris. Depois de alertá-lo para o fato de que 
“estava se apaixonando em demasia por questões de interesse 
secundário e reduzindo  a sua ação a campos excessivamente 
limitados”, Luiz Camillo alerta-o para os perigos da carreira e da 
vida diplomática. 

 
 

É preciso observar a vida como se ela se prolongasse por séculos 
e não pretender vivê-la de uma vez. Por outro lado — e princi- 
palmente sob esse aspecto — a oportunidade que se oferece aos 
moços, como V., Taunay e Paulo Franco, de uma permanência 
prolongada em Paris, possui um valor incalculável, desde que 
Vs. se disponham a fazer um esforço penoso e árduo. Em Paris, 
como em Londres ou Berlim, aprende-se tudo. Desde a arte de- 
licada de preparar aperitivos até história romana ou etnografia. O 
problema é dedicar todo o tempo disponível aos estudos sérios 
que devem frutificar mais tarde. Nada mais banal, por exemplo, 
que seguir quatro ou cinco cursos de língua, história e civilização 
de Roma. Mas segui-los, como estudantes, de caderno e lápis na 
mão, aprendendo de cor as declinações e as infindáveis listas 
de imperadores romanos e preparando deveres para correção 
dos professores. Não resta dúvida que ir ao teatro e conhecer os 
últimos boatos do mundo diplomático é mais agradável e mais 
simples. Mas existe o retorno ao Brasil e a bagagem, salvo os 
clássicos retratos com dedicatória de personalidades ilustres, é 
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muito leve e não possui conteúdo para preencher os vazios da 
vida brasileira.13 

 
O jovem diplomata Paulo da Costa Franco torna-se conhecedor 

das livrarias londrinas e também colaborador de Luiz Camillo. 
Grato a este, que o deixara se refugiar na Biblioteca para estudar 
filosofia, oferece-se para adquirir livros para a Biblioteca, “já que 
me beneficiei tanto dos seus livros, especialmente na época em 
que fui funcionário”.14  Confessa ao amigo sua tristeza porque, 

 

 
apesar dos seus esforços e dos imensos que fiz, não me deixaram 
aproveitar a bolsa de estudos na Sorbonne. O embaixador Acioly 
escreveu que Filosofia não interessa ao Itamaraty e ler Kant foi 
considerado completamente contrário ao “espírito da casa”. Fiquei 
até um tanto mal visto. Creio que o erro foi ter tido veleidades de 
ser diplomata porque a “casa” não me assenta, nem eu assento 
nela. Espero dar-me melhor num posto qualquer. Procurar adquirir 
o “espírito da casa” seria uma demissão grande demais.15 

 
Incansável em seu esforço de arregimentar aliados e colabo- 

radores, Luiz Camillo confia na ação conjunta e coordenada de 
Jorge d’Escragnolle Taunay, Roberto Assumpção de Araújo, Sérgio 
Armando Frazão, Antônio Houaiss. Sugere que eles dividam frater- 
nalmente as canseiras e visitas às livrarias, arquivos e instituições 
de pesquisa de modo que “quando um estiver ocupado, passe 
as listas para o outro”.16 

Ao chegar a Paris, o cônsul Taunay escreve-lhe, oferecendo 
seus préstimos, entusiamado com o que já encontrara: “Consegui 
completar duas coleções que já enviei desfalcadas para o 
Itamaraty”: Revue de metaphysique et morale e o Bulletin de la 
société française de philosophie. “Foi um achado formidável e de 
uma sorte incrível. Pretendo poder completar também a coleção 
Romania.”17 Depois de contar a Luiz Camillo que mantém o velho 
hábito de olhar livros velhos, continua: “(...) vou encontrando 
coisas que os próprios livreiros nem sabem que possuem. Ainda 
outro dia descobri a obra do Duc de Châtelet, que já mandei para 
o Ita, perdido no meio de livros jogados no fundo de um caixote.” 
Mas Taunay avisa, em post scriptum, que é preciso arranjar fundos 
para continuar completando coleções e adquirindo livros para 
a Biblioteca, alguns bastante raros, como Mémoires de Madame 
la Duchesse d’Abrantes, 18 volumes bem encadernados e em 
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perfeito estado de conservação: “Vá preparando o Fernando 
Lobo para um novo pedido de dinheiro para os livros do Ita. 
Com a compra do Catalogue, o dinheiro vai terminar e eu vou 
entrar em férias, de modo que Você terá tempo para conseguir 
nova remessa.”18 

Em 3 de agosto de 1948, o diplomata comunica a Luiz Camillo 
que lhe enviara dois enormes caixotes no meio do marasmo de 
“um Paris vazio, cacete e caro, dando conta de seu serviço de 
comprador de livros para o Itamaraty”.19 

Algumas vezes, depois de encomendar a Taunay certas 
obras — como as obras completas de Stendhal —, Luiz Camillo 
se pergunta se estas são de fato necessárias para o Itamaraty. 
Na dúvida, decide-se ficar ele próprio com elas. Escreve20 que 
Taunay realizara, sem o saber, uma das suas maiores aspirações 
literárias. 

 
 

Depois de recebida a sua carta, pus-me a refletir que Stendhal 
é muito literário para o Itamaraty e 37 volumes é demasiado 
Stendhal para uma biblioteca especializada. Por outro lado, 
desejo muito possuir essa edição. Portanto, o problema fica 
resolvido, ficando eu com a coleção em boa hora adquirida 
por V. Peço-lhe, assim, cancelar a compra para o Itamaraty e 
transferi-la para a minha conta.21 

 
Outras vezes, Luiz Camillo reconhece a “incontrabilidade”22 

de muitas encomendas, mesmo porque não ignora que os diplo- 
matas, além dos problemas de adaptação, enfrentam problemas 
típicos da carreira: remoção, transferência, promoção e ... prete- 
rições. Abrem-se com ele,23 falam de suas frustrações e problemas 
pessoais. Conhecedor da discrição de Luiz Camillo, Luís de Faro 
Junior envia, de Lima, carta confidencial ao amigo. 

 
 

A crise da Secretaria é, em parte, uma crise de competência, 
mas, sobretudo, de caráter. O caráter é mais importante do que 
a própria inteligência; a falta dele é o mal que no momento 
corrói o Brasil: todos querem obter os postos e as vantagens 
gratuitamente, sem dar nada em troco. Promoções e comissões? 
— Perfeito. — Trabalho e sacrifício? — De maneira alguma; 
isto é para os “trouxas”. — E o pior é que, graças ao nefasto 
sistema de filhotismo e “pistolões”, quem nada dá tudo recebe, 
se tem padrinhos, ao passo que trabalho, competência e hones- 
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tidade não chegam a ser recomendações: quando se encontra 
um homem de boa vontade, tira-se-lhe tudo o que pode dar e 
depois se o abandona e esquece. (…) Quanto às reformas habi- 
tuais, mesmo as que tratam de uniformizações, padronizações, 
aperfeiçoamento de métodos de trabalho, etc têm apenas uma 
importância relativa: não há máquina, por perfeita que seja, 
que possa substituir o elemento humano: entre o material e o 
pessoal, o decisivo é o último; é este que emprega aquele, um 
é ativo, o outro passivo. 
Quanto ao nosso Ministro, estou de acordo com V.: muito agudo 
em questões jurídicas, um pouco menos em política, absoluta- 
mente estranho às administrativas. Honesto e decente mas cético 
e displicente…24 

 
 
 
 

O SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO 
 
 

Dinheiro há sempre para os bibliófilos e os santos.25 

O acaso também favorece aos estudiosos.26 

Luiz Camillo 
 
 

A interferir nos projetos do diretor do Serviço de Documentação, 
além dos problemas inerentes à vida dos diplomatas brasileiros 
no exterior, há o sempiterno obstáculo para a compra de livros, 
que Luiz Camillo comenta em carta a Taunay: 

 
Recebi, recentemente, duas cartas do Assumpção. Em uma delas, 
ele transmite a oferta que aí recebeu da compra da papelada de 
His de Butenval por frs. 40.000. Convém fazer a operação empre- 
gando nela parte do saldo do Itamaraty. Envio-lhe, em separado, 
o anexo ao Relatório de 1857 com as suas razões sobre a questão 
da Guiana Francesa. Por aí, você pode avaliar o interesse de 
papéis agora aparecidos. 
O problema central da nossa correspondência é o de recursos 
para você continuar o seu admirável trabalho de aquisição de 
livros e periódicos para o Itamaraty. 
Esperava que a ida da Delegação Brasileira à Conferência de Paris 
facilitasse a nossa tarefa. Quando tantos fundos eram disponíveis, 
não era megalomania, de sua ou minha parte, contar com 4 
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ou 5.000 dólares para a compra de livros para a Secretaria de 
Estado. Trata-se de realização anônima e impessoal. Não havia 
ninguém a premiar ou a aparecer. A correspondência trocada não 
vai parar nos maços de interesse. Fica sepultada nos inofensivos 
e desprezíveis papéis do SD. Os proventos são apenas para o 
Itamaraty. Não aparecendo qualquer iniciativa, enviei uma longa 
C.T.27 ao Fernando Lobo (cópia junto) que não surtiu resultado. 
(...) Apenas o Fernando Lobo tenta nos auxiliar e ele, como V. 
pode imaginar, vive cheio de problemas, relativos ao pessoal 
que não lhe dá folga.28 

 
De fato, da embaixada em Paris, na Avenue Montaigne, Roberto 

Assumpção de Araújo comunicara o achado importante: 
 
 

Enquanto não chegam notícias suas consulto se ao Itamaraty inte- 
ressaria adquirir uma grande papelada de His de Butenval que foi 
Ministro de França no Brasil por volta de 1844 até 48. Não tenho 
em mãos o Adalberto de Campos, por isso vai a época mais ou 
menos. A documentação é cópia da correspondência diplomática 
de Butenval com a Repartição dos Negócios Estrangeiros e com 
as Relações Exteriores de França. Muita coisa interessante sobre 
tráfico e, principalmente, notas pessoais sobre os antecessores e 
sobre a vida social no Rio (menus, convites e convidados para 
recepções e alguma paisagem). Tudo em bom estado. Talvez 
o Alberto Rangel já tenha copiado diretamente do Arquivo do 
Quai d’Orsay. (...) Estou a sua espera para peregrinações de 
bibliófilos.29 

 
A resposta do diretor do Serviço de Documentação não 

demora: 
 
 

Convém comprar logo a papelada de His de Butenval. Ele foi 
ministro da França no Rio, em 1847 e o negociador, por parte do 
governo francês, na questão da Guiana, opondo-se ao Visconde 
do Uruguai. Utilize na compra o saldo em poder do Taunay, a 
quem também escrevo a respeito.30 

 
A preocupação em arranjar fundos para as compras é cons- 

tante. Também a Antônio Houaiss queixa-se Luiz Camillo da falta 
de pecúnio: 

 
 

Não é portanto matéria de sangria desatada. V. vá vendo as 
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livrarias, faça as suas pesquisas e sempre que encontrar um ou 
outro impresso relacionado nas listas junto, indague as condições 
de venda e mande-me um bilhete, via aérea. No que diz respeito 
aos recursos para essas aquisições, estou, como sempre, em luta 
com o Fernando Alencar, seu sucessor que aliás, no que diz 
respeito à sovinice, poderia ser aclamado Antônio II. 
Mas, como você não ignora, dinheiro há sempre para os bibliófilos 
e os santos.31 

 
Com instinto de historiador, Luiz Camillo inclui em suas listas 

livros de consulta que considera fundamentais, como Histoire 
da la historiographie moderne 32 e L’art de vérifier les dates.33 

Assinalando tratar-se, o primeiro, de obra muito importante, 
aponta inclusive as livrarias onde encontrá-los: Vrin, Max Besson 
e Dorbon. Considera-os necessários para a pesquisa histórica, e 
a história, do seu ponto de vista, é imprescindível no processo 
interminável da formação do diplomata. Luiz Camillo entende 
que é seu dever dotar a Biblioteca de obras e documentos raros 
encontrados pelo mundo afora, de vital importância para o 
conhecimento da história do Brasil.34 

Ele não se cansa de ressaltar a importância de adquirir livros, 
periódicos e revistas para o Itamaraty, como os volumes relativos 
aos Congressos Internacionais dos Americanistas. Às vezes, faz 
também pedido de encomendas para si: são “livros sobre os mais 
variados temas, desde os sobre filosofia da história — matéria 
que me preocupa constantemente — até velhos autores da idade 
média, da Revolução Francesa e do Romantismo, que pretendo 
reler na velhice que se verifica”.35 Luiz Camillo estabelece, entre- 
tanto, uma certa prioridade em relação às suas encomendas: 

 
 

em primeiro lugar, tenho mais interesse nas obras de Hegel, 
Fueter, Langlois e Seignobos, Lacombe, Cournot e Meyerson. Em 
segundo, Jaurès, Kropotkine. Em terceiro, Platão e Rousseau. E, 
por último, Suares e St. Agostinho, Nietzsche e a Encyclopédie 
française. Na própria lista, faço algumas indicações laterais 
que devem facilitar a procura. Em relação às obras de E. 
Bernheim36 e Ueberweg37 só excepcionalmente podem aparecer 
à venda em Paris, de modo que não convém perder tempo em 
procurá-las. Vão indicadas porque o acaso também favorece 
aos estudiosos.38 

 

 
 
 

341 



Luiz Camillo empenha-se na aquisição de periódicos para 
o Itamaraty porque “a maior dificuldade na organização das 
bibliotecas brasileiras reside no problema dos periódicos”.39 Se ele 
adquire algumas coleções fundamentais nas missões em Lisboa, 
Roma, Madri, Haia e Londres, reconhece, porém, que ainda falta 
muito, sobretudo revistas francesas e alemãs, em especial as 
editadas antes do nazismo, que são insubstituíveis para qualquer 
estudo sério. Explica ao diplomata-pesquisador Sérgio Armando 
Frazão: “(...) o importante é conseguir alguma cousa porque 
irei bater às portas do pessoal de Haia e de Viena”.40 Depois de 
referir-se à impossibilidade de enviar imediatamente os tomos 
relativos ao Congresso Internacional dos Americanistas e escrever 
que “compreendo e admiro a sua impaciência”, Frazão admite: 
“(...) o que acontece é que você só me pede obras esgotadas, 
raríssimas…e  caras”.41 

A consciência de que é preciso manter a Biblioteca do 
Itamaraty atualizada leva Luiz Camillo a solicitar a Roberto 
Assumpção de Araújo, em 1943, uma revisão do catálogo e 
das coleções existentes sobre história diplomática dos Estados 
Unidos da América, e também revistas e publicações oficiais. O 
resultado: 213 fichas com as indicações bibliográficas das obras 
a serem adquiridas. O diplomata explica o seu trabalho: 

 
Seguindo a sugestão de Vossa Senhoria, procedi inicialmente ao 
levantamento completo dos títulos existentes na biblioteca sobre 
o assunto e cujas lacunas já vinha constatando no decorrer de 
pesquisas necessárias para um estudo sobre as relações diplomá- 
ticas entre o Brasil e os Estados Unidos da América. 
Surpreendeu-me, aliás, a ausência de vários volumes indispen- 
sáveis numa biblioteca como a do Itamaraty. Poderia citar os 
writings de quase todos os presidentes e Secretários de Estado 
e várias obras essenciais sobre algumas fases da diplomacia 
norte-americana que muito de perto interessam ao Brasil e que 
ali não se encontram. Felizmente, as recentes aquisições de Vossa 
Senhoria já vão suprindo as deficiências mais urgentes. 
Esses comentários visam apenas assinalar a completa impossibi- 
lidade de serem realizados no Rio de Janeiro estudos honestos 
e documentados sobre a nossa história diplomática nas suas 
relações com os Estados Unidos da América ou sobre questões 
surgidas entre as nações deste hemisfério por ausência de fontes 
bibliográficas. E digo na capital do país porque, na Biblioteca 
Nacional, a pobreza de livros sobre o assunto deixa ainda muito 
mais a desejar.42 
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Com Afranio de Melo Franco Filho, servindo em Santiago, Luiz 
Camillo desculpa-se pelo silêncio: “As razões são as de ontem, 
as de hoje e serão, possivelmente, as do futuro: muito trabalho 
e a obrigação de recuperar o tempo perdido por outros.”43 E 
confessa o motivo de a carta ser a sua permanente busca em 
adquirir não só periódicos como também obras de historiadores 
chilenos. 

 
 

PUBLICAÇÕES CHILENAS – Como V. conhece perfeitamente, 
o problema da documentação histórica, econômica, geográfica 
ou sociológica da América Espanhola, se considerado 
isoladamente, para cada um dos países que resultaram do 
império ultramarino da Espanha, é mais simples do que em 
relação ao Brasil. Esta facilidade, entretanto, se transforma em 
séria dificuldade, quando consideramos o conjunto das 
repúblicas sul-americanas. Desse fato decorre uma tremenda 
carga para a biblioteca do Itamaraty, pois precisamos dispor, 
sem a menor falha, de todas as obras fundamentais, escritas 
sobre cada um dos países nossos vizinhos, em vista da 
inexistência de trabalhos escritos com largas pers- pectivas do 
conjunto, mas de segura documentação. Em relação às obras 
clássicas, a tarefa não tem sido das mais pesadas, pois a 
incorporação das bibliotecas de Varnhagen, Nabuco e Rio Branco 
equivaleram a reunir três riquíssimas coleções de história ame- 
ricana. Quanto, porém, aos trabalhos recentes, impressos nestes 
últimos trinta anos, temos muito que fazer e, graças ao apoio que 
venho recebendo de todas as autoridades do Itamaraty, tenho 
procurado atualizar tanto quanto possível as nossas coleções. No 
que diz respeito à bibliografia chilena, faltava-nos, praticamente, 
toda a obra de J. Toríbio Medina, reconhecidamente um dos mais 
seguros historiadores americanos. (…) Peço também para esta 
parte da encomenda o seu interesse e V. pode avaliar quanto 
o seu trabalho nos será útil quando refletir que, praticamente,  
todas as coleções de publicações periódicas e oficiais da América 
Espanhola da biblioteca estavam incompletas, com falhas de 
dezenas de anos. Esta situação levou-me a apelar para todas as 
nossas missões, por reiterada determinação do Ministro Oswaldo 
Aranha, solicitando a remessa do que nos faltava.44 

 
Também dos diplomatas que vão trabalhar nos Estados Unidos 

Luiz Camillo consegue que se interessem pela aquisição da 
documentação referente aos congressos de americanistas, compra 
de livros e remessa de listas. Embora considere indispensável a 
aquisição de todos os fascículos da Hispanic American Historical 
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Review, critica a falta de sutileza desses trabalhos pois, para ele, 
a ciência ali praticada é “uma ciência para carpinteiros, muito 
ao agrado dos eruditos norte-americanos que enchem as suas 
páginas”.45 Além disso, Luiz Camillo tem interesse em estudar a 
influência norte-americana nos estudos de história, em especial 
aqueles sobre a escravidão e os africanos. Alguns desses trabalhos, 
do século xIx, foram escritos com evidente ranço racista, mas 
nem por isso devem ser desprezados, pois informam sobre a 
tentativa de se estabelecer, no Brasil, uma sociedade escravocrata 
com senhores semifeudais americanos do norte. Louva os estudos 
de historiadores americanos que destacam a importância dos 
africanos no movimento de expansão no ocidente. 

 
 

xxIII Congresso dos Americanistas: foi uma ótima aquisição 
que já está devidamente incorporada. Veja se pode conseguir os 
realizados na América: xI-México, 1895; xIII-Nova York, 1902; 
xV-Quebec, 1906, 2 vols. e xIx-Washington, 1916, 1 vol. etc. 
Esgotadas as possibilidades dos antiquários de Nova York, recorra 
aos de Washington. (...) Peço-lhe mais, como encomenda para 
o Itamaraty, as seguintes obras: Dunn, B. S. — Brazil, the Home 
for Southerns, N. York, 1866, 1 vol. É um trabalho escrito por 
um escravocrata sulino, racista e obscuramente totalitário que 
procurava incentivar a vinda para o Brasil dos senhores semi- 
feudais tendo em vista as possibilidades de manterem aqui os 
privilégios de defesa de suas fazendas. Precursor da mentalidade 
neofascista que V. bem conhece e que está a merecer quadras 
como a que se lê nos Autos da Devassa da Inconfidência, sobre 
os branquinhos do Reino. Precisamos ainda de três livros do 
Professor M. F. Teggart: Prolegomena to History, Berkeley, 1916 
— The Process of History, New-Haven, 1918; e Theory of History, 
New Haven, 1935. Não sendo possível adquiri-los logo, deixe 
no Stechart ou em outra casa a encomenda firme de todos (...) 
Da lista manuscrita enviada por V. e anexa à primeira carta, caso 
ainda existam, peço-lhe adquirir logo Nimuendajú – The Apinage, 
Washington, 1929; Beschoren, M. – São Pedro do Rio Grande do 
Sul, Gotha, 1862 e Corbett – Papers Relating to the Navy During 
the Spanish War, Londres, 1898. (...) As linhas mimeografadas da 
University Place Book Shop são boas, principalmente as quatro 
sobre o problema do negro na América. (...)Não se esqueça, 
entretanto, de pedir-lhes que remetam as suas listas de livros 
usados ao Itamaraty. (…) Talvez a maior contribuição norte-ame- 
ricana ao estudo da história moderna seja a representada pela 
sua influência em situar o problema do negro no movimento de 
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expansão que criou o mundo dos nossos dias. Basta refletir que 
toda a história da América é uma imensa realização dos povos 
autóctones, dos europeus e dos africanos. Realizaram os últimos, 
assim, na pior das hipóteses, um terço desse trabalho gigantesco. 
E permaneceriam esquecidos quase, não fosse a continuidade de 
esforços de um pequeno grupo de intelectuais norte-americanos. 
Daí o interesse pelas listas enviadas.46 

 
Incansável em sua busca de documentação referente à história 

do tráfico de escravos, Luiz Camillo escreve a Horace Cartledge, 
ex-diretor do Conselho Britânico no Brasil e residente no interior 
da Inglaterra, pedindo informações sobre a possibilidade de 
microfilmar a correspondência diplomática e consular relativa 
ao Brasil, até 1870. 

 
 

O grande problema da história do Brasil, no século passado, é a 
história do tráfico dos escravos. As principais fontes, existentes 
fora do Brasil, para o seu estudo são as publicações do Parlamento 
Britânico (Blue Books — Slave Trade), que foram regularmente 
editadas por todo o século xIx. A coleção mais completa, ao 
dispor do estudioso brasileiro, é a guardada na Biblioteca do 
Itamaraty. (...) Em segundo lugar está a correspondência diplo- 
mática e consular (existiam Consulados Gerais e Consulados 
em Pará, S. Luiz, Recife, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, 
Paranaguá e Porto Alegre), até 1870, depositada nos arquivos 
do Foreign Office. 
Resumindo os pontos essenciais do presente pedido, desejava 
solicitar a sua generosa atenção [para] o seguinte: 
a) Blue Books-Slave Trade. Seria possível obter, no British 
Museum, ou em outra instituição oficial britânica, os exemplares 
indicados no Anexo I, porventura existentes em duplicados ou 
triplicados? No caso negativo, quais as condições para a obtenção 
de microfilme do mesmo material; 
b) Correspondência diplomática e consular referente ao Brasil,  
até 1870. É possível obter também a microfilmagem da corres- 
pondência diplomática e consular relativa ao Brasil, até 1870? 
Qual o volume, aproximado, do material a ser microfilmado e 
quais as condições?47 
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PLANOS DE PESQUISA I 
 
 

Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 

captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 

A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

a de poética, sua carnadura concreta; 
a de economia, seu adensar-se compacta: 

lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la.48 

João Cabral de Melo Neto 
 
 

V. sabe o meu horror pela perseguição exercida pela 
carreira diplomática às mais penetrantes inteligências. 

Rapazes que conheci aos 20 anos, repletos de dons intelectuais 
e de visão dos problemas humanos e sociais, com menos 
de 40 anos estão padronizados e de polainas nas ideias.49 

Luiz Camillo 
 
 
 

Alguns diplomatas fazem planos de pesquisa em história, 
muitas vezes iniciados no Rio de Janeiro, no Arquivo Histórico do 
Itamaraty. Luiz Camillo lê as cartas desses jovens com interesse, 
ansioso pelo resultado de seus esforços. Responde-as cuidado- 
samente. É o caso, por exemplo, do seu colaborador nas buscas 
por livrarias parisienses, Jorge d’Escragnolle Taunay. É pela Co- 
missão de Estudos dos Textos de História do Brasil, criada por 
Luiz Camillo, que Taunay tenciona levar adiante os seus projetos 
de estudos históricos e diplomáticos. Escreve-lhe de Paris: 

 
 

Trata-se de criar no Serviço de Publicações uma série de 
monografias sobre a história diplomática do Brasil, série essa que 
teria a denominação de “Coleção Varnhagen”, em homenagem 
ao grande historiador que também pertenceu ao quadro de 
servidores do Ministério. (...) Pensei na Comissão do Estudo dos 
Textos de História do Brasil ou em uma comissão especialmente 
designada para rever os trabalhos e que poderia ser constituída 
pelos Chefes do Serviço de Documentação, Arquivo Histórico 
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e de um funcionário especialmente designado pelo Secretário 
Geral, para opinar sobre a conveniência da publicação dos 
documentos transcritos. (...) As monografias tratariam não só 
das relações normais entre o Brasil e os outros países, como 
também dos diferentes episódios da nossa vida política, das 
missões especiais enviadas ao estrangeiro, das questões diversas 
surgidas, do problema diplomático do tráfico dos escravos, 
enfim, tantas e tantas outras questões que não estão ainda 
devidamente esclarecidas. Finalidade primordial: tornar possível 
aos historiadores de todo o Brasil estudar a nossa história 
diplomática com os documentos na mão. 
Agora que a Faculdade de Filosofia tem formado tanta gente 
entusiasta do estudo da história, acho que esta ideia, patrocinada 
pelo Itamaraty, encontrará o mais decidido apoio de todos os 
meios intelectuais do Brasil.50 

 
Um mês depois, descreve sumariamente o esquema de outro 

trabalho projetado e conclui com um pedido que Luiz Camillo 
atenderá imediatamente: 

 
 

Comecei com a ideia de fazer um índice dos ministros de estado 
do Império; este índice está quase pronto, mas os meus planos 
aumentaram e resolvi fazer, se para isso tiver tempo e oportuni- 
dade, uma espécie de dicionário biobibliográfico dos ministros, 
que também já vai começando a ficar desenvolvido. Mas agora 
disponho de quase quatro anos e  pensei  desenvolver  ainda 
mais o assunto e fazer um apanhado geral da história política e 
administrativa dos 2 reinados. (...) Quando estava no Itamaraty li 
muito os anais da Câmara e do Senado e vi o manancial precioso 
que é para o estudo dos nossos fatos históricos. É sobre eles que 
pretendo trabalhar agora, durante quatro anos. O meu pedido, 
que sei difícil, só ouso fazer por ser Você chefe do Serviço de 
Documentação. Trata-se do seguinte: conseguir autorização para 
que o Ministério me mande pela mala de couro, mensalmente, 
mediante recibo, uns 4 ou cinco volumes dos citados anais, que 
devolverei, também, todos os meses.51 

 
Em sua resposta a Taunay, além de anotações sobre obras 

literárias, música, o cooperativismo agrícola da Dinamarca, e 
... a obra de Paul Gauguin, o pesquisador mineiro faz  uma 
análise do Brasil, com agudas observações sobre sua gente e 
as dificuldades enfrentadas pelos intelectuais brasileiros. Cita 
dois exemplos, ambos de Minas: um, de pesquisador, latinista 

 

 
347 



— certo Monsenhor Torres; outro, do poeta simbolista Alphonsus 
de Guimarães. É um desabafo desesperançado em momento de 
depressão e desânimo. Mas Luiz Camillo mantém a esperança de 
que os jovens possam aproveitar as oportunidades no exterior 
para estudar e se enriquecer intelectualmente. Oferece também 
a Taunay, agora transferido para Copenhagen, uma verdadeira 
aula de como pesquisar: delimitar o escopo da investigação, 
fixar os objetivos, trabalhar criteriosamente, sempre com vistas 
a deixar um lastro passível de ser utilizado por futuros pesqui- 
sadores. O ponto de partida deveria ser sempre o resultado de 
um esforço conjunto. 

 
 

Um dos piores aspectos da vida brasileira e, ao mesmo tempo, 
uma das mais encantadoras de suas possibilidades, é a completa 
ausência de planos e de uniformidade. Essa falta de hierarquia 
de problemas e de soluções, que se verifica em todo o nosso 
desenvolvimento, é particularmente visível em nossa vida inte- 
lectual de um povo pobre, sem tradições culturais, sem aparelho 
universitário e sem objetividade nos ensinos primário e secun- 
dário. A impressão geral é que ainda estamos no conhecimento 
literal apenas, isto é, sem penetrar a essência dos  estudos e 
das investigações. Por exemplo, quando um português, ou um 
francês, vê a palavra pedra, essa palavra significa um mundo 
de ideias e combinações que lhe foram traduzidas por séculos 
de observação e convivências. Pedra é uma matéria dura com 
a qual se constrói muros, casas, pontes, calçadas e serve até 
como arma de defesa e de agressão. Pedra, ao contrário, para 
o brasileiro, é um substantivo, feminino e nada mais. São letras, 
dissociadas da realidade. O fenômeno é mais complexo que o 
simples amolecimento da língua de que falam os filólogos ame- 
ricanos. É uma completa abstração. Não há propriamente uma 
desumanização literária, mas uma total separação entre o objeto, 
por mais concreto que ele seja, e a sua representação gráfica. 
Não houve a convivência e a tradição. Esse o aspecto mau da 
falta de planos e de estratificação. O seu lado encantador é o da 
total liberdade intelectual que a ausência de planos e de freios 
permite a todos. 
Como não há um sistema de estudos e de programas, a pesquisa, 
ou a simples preocupação intelectual, é inteiramente livre. A 
minha experiência do Brasil que não é grande porque nunca 
me foi permitido, como aconteceu com Mário de Andrade, um 
contato maior e mais longo com as pequenas cidades do interior, 
cujo meio é extremamente rico de fatos e conhecimentos que 
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merecem ser estudados com métodos seguros da observação 
sociológica e folclórica, mas não é totalmente desprezível porque 
antedata os 920, fornece alguns exemplos típicos que indico a 
seguir. Conheci, em São Gonçalo do Rio Abaixo, pequeno arraial 
do interior de Minas, um certo Monsenhor Torres. Meu parente 
afastado, latinista insigne que se especializara em inscrições latinas 
e, mediante esforços inenarráveis e hercúleos, conseguira adquirir 
quase todos os volumes publicados pelo Corpus inscriptionum 
latinorum que lia, estudava, anotava anos e anos seguidos. Será 
possível reconstruir o esforço desse pobre monsenhor, estudante 
de latim do Seminário de Mariana, passando da Selecta Latina 
dos Santos Padres até as maiores conquistas da filologia latina, 
sem um amigo, sem uma indicação, incapaz, pela sua timidez e 
sua inabilidade, de escrever ao mais modesto professor de Paris 
e de Berlim (que, no fundo, sabia menos que ele), solicitando 
a remessa de indicações bibliográficas que foram adquiridas, 
de catálogos avulsos de livrarias francesas, trazidas ao acaso à 
biblioteca (livraria, como dizia) do Seminário de Mariana? Pode- 
ria citar outros exemplos, como de um agrimensor que andava 
de calças remendadas para comprar três ou quatro livros sobre 
geometrias não-euclidianas. 
Também o exemplo de Alphonsus de Guimarães, que conheci, 
na maior miséria, juiz municipal de Mariana, com 12 filhos e 
300$000 de ordenado mensal, sem papel para copiar os seus 
admiráveis poemas, insensível aos sofrimentos que cristalizava 
em suas criações. A aspiração máxima, nos seus últimos anos 
de vida, era a remoção para uma cidade mais perto da civili- 
zação e de alguma vida intelectual, por exemplo, Sabará ou 
Caeté. Mas a remoção não saiu por razões de política paroquial 
ou de nepotismo dominante e, sem uma palavra de amargura 
para o Secretário do Interior e Justiça (também um intelectual), 
Alphonsus continuou a sua obra. No seu caso, ele deixou uma 
realização definitiva e duradoura. Mas, os outros, centenas 
deles que passam sem uma fixação, sem um traço para o futuro. 
Insensíveis ao ambiente, indiferentes a tudo quanto lhes cerca, 
vivendo duas vidas paralelas, uma perdida em pleno isolamento 
sem contatos e sem amparos e a outra da mediocridade de meios 
e de incompreensões. 
No fundo, tudo isso é resultante da falta de planos a que me referi. 
A ausência de sistema implica na total libertação da curiosidade 
intelectual. Sem pontos de referência, sem limitações à pesquisa, 
o espírito recupera a plenitude de sua ação, no mundo moderno, 
isto é, em pleno 1950. Somos sem raízes, pois a nossa realidade é, 
digamos, ainda extrativa e de permuta material. Não possuímos, 
na realidade, as possibilidades do intercâmbio cultural que é 
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apenas aparente. Dispomos, ao contrário, de plena liberdade de 
procura e de toda a força da curiosidade. No fundo, tanto V. que 
viveu em Nova York, Paris e Copenhague, como eu que sempre 
lidei com livros, não possuímos planos certos para estudo. Dis- 
pomos, talvez, melhor que outros, de uma certa sistematização, 
mas ela não agarra a realidade. E continuamos a nos preocupar 
com problemas e temas que não se explicam à primeira vista. 
São, assim, essas questões praticamente desvairadas, essa liber- 
dade incondicional que explicam o atraso, de quase um ano, 
das respostas às suas cartas de Paris, de 27 de setembro e de 
Copenhague de 8, 17 e 24 de outubro de 1949. (...) 
ESTUDOS HISTÓRICOS – Em sua carta de 24 de outubro, V. 
tratava, resumidamente, de seu programa para dois ou três anos 
de estudos históricos. O trabalho é bem programado, mas abrange 
um campo enorme e talvez não possa ser realizado, em conjunto, 
fora do Brasil. A bibliografia a examinar é vasta e inclui, além das 
fontes mencionadas por V., (os Anais, do Senado, principalmente) 
também os Anais da Câmara dos Deputados e os Relatórios de 
todos os ministérios que constituíam a máquina administrativa 
do império. Não sei se V. pediu e se lhe foi enviada a História 
Administrativa, de Max Fleiuss. Ser-lhe-á de muita utilidade e 
vou enviá-la, caso ainda não o tenha sido. (Escrevo-lhe de casa, 
aproveitando as folgas de sábado e de domingo, de modo que 
amanhã, com a sua correspondência à vista, retificarei esses 
pontos). De qualquer forma, V. não deve abandonar o seu plano 
e sim levá-lo para a frente. A desorganização de nossos estudos 
históricos é de tal ordem que tudo representa um esforço enorme, 
pois, de cinqüenta anos a essa parte, todos temos que recomeçar. 
Não havendo sistema, não se perpetuam as investigações e as 
pesquisas. Voltamos sempre ao ponto inicial de partida. Tomemos, 
para exemplo, a história diplomática brasileira. Todos que se 
ocuparam do assunto, de Pereira Pinto a J. Taunay, tiveram que 
recorrer aos Anais do Senado e da Câmara. Todos pesquisaram, 
leram, copiaram e anotaram. Terminados os respectivos estudos 
que abrangiam aspectos singulares, problemas específicos, épocas 
determinadas, notas, cópias, fichas e listas de indicações foram 
postas à margem, inutilizadas e perdidas. As mesmas preocupa- 
ções que V. tem e as mesmas dúvidas assaltaram o espírito, de 
Pereira Pinto a Calógeras. A primeira dificuldade reside na busca 
de coleções completas dos Anais da Câmara e do Senado. Onde 
existem? Quais os anos publicados e quais os que não houve 
decifração das atas taquigrafadas e portanto a publicação não 
foi feita? Assim, preliminarmente, vou enviar-lhe (em anexo a 
esta carta ou por esses próximos dias) a relação dos Anais da  
Câmara e do Senado, existentes na biblioteca do Itamaraty, que 
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é das mais completas do Rio. V. fará a conferência dos volumes 
aqui existentes com as indicações encontradas nas Organizações 
e Programas Ministeriais de 1822 a 1889, que é livro utilíssimo e 
muito seguro. A relação da biblioteca do Itamaraty foi preparada 
por D. Sarah52 e é absolutamente exata. Temos, assim, realizado 
o primeiro trabalho que é o de conhecer quais as sessões da 
Câmara e do Senado cujos respectivos Anais inexistem na biblio- 
teca do Itamaraty. Saber se os volumes que faltam ao Itamaraty 
foram publicados é outra questão que será resolvida aqui pelo 
Ortega53 e Sousa54 mediante pesquisa na Biblioteca Nacional, 
Arquivo Público e Instituto Histórico. 
Quanto à remessa mensal de 4 ou 5 volumes dos Anais do 
Senado e da Câmara, estou inteiramente de acordo com o seu 
pedido, e, caso ainda não estejam seguindo regularmente os 
volumes solicitados, vou providenciar a remessa a partir da lª 
mala de couro. 
O seu trabalho de pesquisa deve ser definitivo e feito de uma 
só vez. Não ponha em seus cálculos a possibilidade de voltar 
atrás para rever e retificar. Trabalhe com vagar e atenção. Faça, 
desde o princípio, fichas definitivas, concisas e precisas. Modelo 
exemplar desse trabalho é a indicação, feita no Departamento 
de Estado Americano, dos volumes de Foreign Relations of the 
U.S. Procure limitar as suas fichas, além das indicações concretas 
(nomes de cousas e pessoas, datas e acidentes geográficos) a 
um máximo de 5/10 linhas datilografadas. Procure ver, no Minis- 
tério das Relações Exteriores de Copenhague ou na Embaixada 
Americana dessa capital, os volumes das Foreign Relations e os 
respectivos índices, principalmente o referente aos anos 1900/18, 
editado em 1941. O problema é não inutilizar qualquer trabalho 
no gênero que é penoso,  humilde  e  apagado.  Ao  chegar  ao 
fim da coleção dos Anais do Senado, as suas fichas ordenadas 
e publicadas constituem uma tarefa realizada e definitivamente 
adquirida. Amanhã, outro que se destine a trabalho semelhante, 
possui um ponto de partida exato e precioso. Veja o que lhe 
adianta um livro como as Organizações e Programas. 
LIVROS – A sua carta de 8 de outubro chegou às minhas mãos em 
momento particularmente difícil e atropelado. Não pude atender 
com a presteza desejada ao seu pedido de livros. Mandei todos 
constantes da fatura anexa que foram obtidos pela boa vontade 
do Sousa. Acredito que de há muito tenham chegado às suas 
mãos e auxiliado, até certo ponto, a desculpar-me da demora em 
responder-lhe. Tenho a impressão que ele conseguiu obter quase 
todos os que V. pedira. Tivemos que fazer pequenas alterações, 
como, por exemplo, em vez de obras isoladas de J. Nabuco, 
enviamos as Obras Completas que se publicavam no momento. 
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Que grande livro é o Estadista do Império! Como ele entendia 
os assuntos e sabia as fontes! Os seus capítulos sobre a reforma 
bancária de Sousa Franco são excelentes. De qualquer forma, 
como agora estou um pouco melhor de saúde e mais desanuviado 
de espírito, V. pode enviar-me as suas listas de livros com toda a 
tranqüilidade que conto, certamente, atendê-lo com presteza.55 

 
Da mesma maneira, Luiz Camillo incentiva o diplomata Sérgio 

Armando Frazão, incluindo-o na CT56 relativa às obras de José 
Bonifácio, projeto de pesquisa ao qual Luiz Camillo dá imensa 
importância, como provam suas cartas a Ribeiro Couto, Roberto 
Assumpção de Araújo e Jorge d’Escragnolle Taunay, entre outros. 
Frazão, ao mesmo tempo que trabalha no Consulado em Paris, 
faz o doutorado de direito internacional na Sorbonne, base para 
planos futuros que se estendem à Faculdade de Direito e ao 
Instituto Rio Branco.57 Por isso, agradece a intervenção de Luiz 
Camillo, que evitou que fosse castigado e perseguido pela Divisão 
do Pessoal. Pede-lhe, ainda, ajuda para suas pesquisas no Arquivo 
Histórico do Itamaraty e nas bibliotecas e arquivos europeus. 
Pretende escrever sobre a Responsabilidade do Estado.58 

Roberto Assumpção de Araújo acompanha, em Paris, o 
Congresso Internacional de Arquivos e escreve a Luiz Camillo, 
dando-lhe a notícia de um próximo congresso especialmente 
dedicado aos Arquivos Alemães da Segunda Guerra, a realizar-se 
naquele mesmo ano em Amsterdã. Sabe do interesse de Luiz 
Camillo por esses arquivos, conhecidos como Arquivos da 
Wilhelmstrasse, cuja “parte mais importante  está  em  poder 
dos ingleses. Continuo investigando”. Além disso, participa de 
congressos de História: “Hoje ouvi Toynbee, Renouvier e outros 
discutirem o relatório do Prof. Nef sobre a guerra. Segue completa 
documentação.”59 
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A VIAGEM QUE NÃO HOUVE: 
LEMBRANÇA PARA PARIS 

 
 

O catálogo do leilão Chadenat foi sucesso e uma amargura. 
Muitos dos admiráveis livros vendidos por essa ocasião foram 

examinados por mim em 1937 e agora foram dispersos, 
quando o Itamaraty não tem interesse por eles. 

O leilão dos livros do Chadenat — outros fossem os dirigentes 
do Brasil — comportava a ida de um estudioso a Paris para 

adquirir os mais raros. Como, por exemplo, as primeiras edições 
do Tratado de Esfera, de Pero Nunes e o Antônio Galvão, 

Tratado dos diversos e desvairados caminhos. 
Este último foi-me mostrado, em 37, pelo próprio Chadenat com 

a informação que só o fazia a três ou quatro pesquisadores 
capazes de apreciar o seu valor. Arrematou-o a Livraria 

Kosmos e que por ele pede 48 contos!60 

Luiz Camillo 
 
 

A correspondência com os diplomatas demonstra o desejo de 
verem Luiz Camillo na Europa com eles, adquirindo livros para a 
Biblioteca do Itamaraty, a sua biblioteca, que havia se tornado, 
segundo eles, a menina dos olhos do Ministro Oswaldo Aranha... 
Frazão relata que, embora Roberto Assumpção tenha conseguido 
muitos itens das listas enviadas por Luiz Camillo, “com a eficiência 
e a boa vontade que todos nós lhe reconhecemos”, e apesar de 
acompanhar o admirável esforço feito por Luiz Camillo, a partir 
do Brasil, para enriquecer a Biblioteca, julga indispensável sua 
presença na Europa porque 

 
a hora é ótima para se comprar obras notáveis para a Biblioteca. 
O momento presta-se, naturalmente, a isso. Podemos contar 
com uma série de facilidades, desde o preço barato do livro, 
à presença na Europa de vários colaboradores seus, prontos e 
dispostos a auxiliá-lo. Acompanhei de perto o interesse que pôs 
o Roberto em servi-lo. (...) Como o Roberto, julgo imprescindível 
sua vinda à Europa.61 

 
Amigo de Luiz Camillo, freqüentador não só da Biblioteca do 

Itamaraty, onde costumava visitá-lo, mas também da biblioteca 
particular de Luiz Camillo, situada no porão habitável da sua 
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casa, na rua da Matriz, em Botafogo, o amigo José Mindlin lhe 
escreve de São Paulo, onde reside. Comenta o plano de uma 
sociedade para explorar em larga escala o negócio de livros 
raros, arte e tudo o que não fosse propriamente edição corrente. 
Mindlin pretende viajar pela Europa à procura de livros raros 
e, prevendo dificuldades, pede os bons ofícios de Luiz Camillo 
para obter um passaporte especial, oferecendo em troca seus 
serviços bibliográficos. 

 
O negócio ainda não foi concretizado, mas é possível que o seja 
nestes próximos dias, e, nesse caso, eu começaria a preparar uma 
viagem a Lisboa, Paris, Londres e Nova Iorque, partindo daqui em 
princípios de julho. Não acha v. que pode ser interessantíssimo? 
(...) Queria também consultá-lo sobre a possibilidade de v. me 
prestar, para essa viagem, um grande obséquio. Como v. sabe, 
há em toda a parte uma série de formalidades, exigências e difi- 
culdades as mais variadas, que o viajante comum tem de suportar 
pacientemente, sob pena de outras maiores. Todas elas, porém, 
ficam reduzidas a um mínimo se o paciente pode apresentar um 
passaporte que tenha um certo cunho oficial. Eu tinha pensado, 
por isso, que seria interessante, caso possível, receber alguma 
incumbência do Ministério — sem ônus e sem compromisso, é 
claro — ou para a procura de obras, ou para qualquer estudo de 
organização de bibliotecas, ou ainda sob qualquer outro pretexto, 
que desse margem à expedição do passaporte especial.62 

 
A possibilidade de Luiz Camillo participar dessa viagem não 

se apresenta devido à falta de meios. Comprara em 1941 uma 
casa pela Caixa Econômica, e o ordenado de 2 contos e 300 mil 
réis — equivalente ao que seriam hoje R$ 2.874,0063 — não cobre 
as despesas com a família, aumentada agora, com o nascimento 
de Maria Cristina e Rosa Maria, para cinco filhos.64 Muitas vezes 
tem de recorrer  a pequenos  empréstimos no fim do mês,  os 
famosos “papagaios”.65 Sair do país, impossível. Procura, entre- 
tanto, ajudar o amigo no que está ao seu alcance, escrevendo 
cartas a amigos e bibliófilos europeus e aos diplomatas que tanto 
queriam que ele próprio tivesse embarcado com Mindlin. Luiz 
Camillo escreve cartas a Ernesto Ennes, que julgava ainda diretor 
do Museu Histórico Colonial de Lisboa, ao Ministro Sousa Leão, 
em Londres, e a outros diplomatas. Dois meses depois, Mindlin 
escreve-lhe, comunicando sua partida e prometendo ir abraçá-lo 
antes de embarcar. 
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Nada ainda da viagem? Estou aguardando impacientemente uma 
notícia sua, pois não preciso dizer-lhe o quanto seria agradável 
sua companhia nesse bibliographical tour. Creio que embarque 
mesmo no dia 19, e, para a hipótese  de  não  conseguirmos 
viajar juntos, queria pedir-lhe um favor: de ver se v. pode obter 
algumas recomendações a pessoas que valha a pena procurar 
em Lisboa, Paris ou Londres. Também, se v. quisesse, poderia 
levar uma lista de “desiderata” do Itamaraty, e ajudar a procurar 
alguma cousa por lá.66 

 
As recomendações, para grande alegria de Luiz Camillo, são 

bem recebidas na Europa e seus amigos ajudam da maneira que 
podem o bibliófilo Mindlin, também conhecedor de raridades e 
amante de livros. De Portugal, escreve-lhe Ernesto Ennes, con- 
tando da visita de Mindlin e respondendo também à importante 
proposta que Luiz Camillo lhe faz de realizarem o inventário de 
documentos de interesse para a história do Brasil e de Portugal, 
a começar pelos do século xVII. Não falta a essa carta um tom 
de crítica em relação ao seu substituto no Arquivo Colonial, um 
certo Dr. Alberto Iria: 

 
 

Só há dias, de regresso de férias nas Caldas da Rainha, recebi 
alvoroçado a sua carta de 24 de maio e a do 1º de Agosto por 
mão do próprio Dr. José E. Mindlin, que muito agradeço. Com 
o Dr. Mindlin, pessoa encantadora, almocei na véspera de sua 
partida para Paris, tendo lhe mostrado, a seu pedido, algumas 
das preciosidades do Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Carta 
de Pero Vaz de Caminha e iluminados códices da leitura nova de 
D. Manuel, etc., etc., e na Biblioteca Nacional: o livro de Horas 
da Rainha D. Leonor, 1ª e 2ª edição dos Lusíadas, Vita Cristi, 
Bíblia de Gutenberg, Imperador Vespasiano, etc. 
Quanto ao seu programa de trabalhos futuros, devo informá-lo 
que nem o Dr. Manuel Múrias, nem eu pertencemos já à direção 
do Arquivo Histórico Colonial e o novo diretor, por quem esperei 
a nomeação, o Dr. Alberto Iria, com quem mantenho as melhores 
relações, contudo nunca quereria ficar sujeito ou subordinado à 
sua autoridade; é rapaz muito novo, miudinho e dizem-me sem 
bem a compreensão da missão de Arquivista, portanto a realização 
do seu plano, quanto a mim, só poderia ter efetivação desde que 
fosse possível a minha nomeação oficial pelo governo brasileiro 
e pela Embaixada aqui conseguir-se uma portaria que oficial- 
mente me concedesse todas as facilidades para a realização de 
semelhante programa de trabalhos. Não me faria isso difícil, em 
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virtude do interesse de ambas as partes na realização do referido 
trabalho, o Brasil ficava com um inventário dos documentos aqui 
existentes que tanto interessam à sua história e Portugal obtinha 
gratuitamente um trabalho que só tarde ou nunca realizará.67 

 
Depois da visita de Mindlin, os diplomatas reiteram a Luiz 

Camillo a importância de ele, sim, ele próprio, sair do Brasil, 
viajar e ir fazer como o amigo Mindlin: comprar livros, códices e 
cimélios, documentos, cartas, tudo. Frazão explica: 

 
 

Mindlin e eu julgamos que sua presença na Europa, neste mo- 
mento, seria utilíssima. Com os seus conhecimentos de biblio- 
grafia e a sua cultura em matéria histórica e de documentação, 
você poderia comprar obras notáveis para o Ministério (…) E 
por que você não vem até cá? Mindlin está fazendo negócios 
esplêndidos e também é de parecer que devíamos aproveitar o 
momento para comprar quanto pudéssemos.68 

 
Os comentários sobre a importância para o Itamaraty da pre- 

sença de Luiz Camillo na Europa se repetem também em carta 
de Roberto Assumpção de Araújo, que se impressiona com a 
“lista verdadeiramente admirável” que Luiz Camillo fornecera 
ao amigo. 

 
 

Recebi o seu telegrama e já tenho todos os dados necessários para 
assegurar-lhe que, realmente, perdemos grandes oportunidades. 
O Mindlin está fazendo uma “devastação”. Com os conhecimentos 
bibliográficos e o “savoir faire” que tem consegue tudo em 
excelentes condições. De acordo com a sua carta logo pus-me à 
disposição dele e tenho acompanhado as peregrinações que faz. 
Graças à sua lista, verdadeiramente admirável, temos acertado 
em cheio nas livrarias apesar de já ter passado por aqui um 
comprador da Civilização Brasileira. Tudo isso é para dizer-lhe 
que julgo indispensável e urgente a sua vinda aqui para bem do 
Itamaraty e “felicidade geral da nação”. Apenas iniciado, já tenho 
“descoberto” algumas coisas interessantes. Por exemplo, um 
Neuwiel perfeito, três volumes e o atlas em magníficas condições, 
as viagens de Saint-Hilaire, por preços bastante razoáveis. Da 
sua lista, já adquiri o Chateaubriand, édition Poussat, 36 vols, 
encadernados por 7.500 frs, e o Voltaire, édition Fmne, 3 vols. 
Por 7.500 frs. Comprei-os com o Mindlin, que julgou ótimas 
aquisições.69 
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A lista de livreiros e de livros mencionada por Roberto Assumpção 
de Araújo é de fato completa, minuciosa, esclarecedora. De longe, 
pesquisando, lendo, informando-se, Luiz Camillo consegue obter 
resposta a duas indagações fundamentais para os que gostam de 
livros: o que procurar e onde. Que livros são importantes para se 
conhecer melhor o Brasil, suas origens, seus problemas. Quais são 
os livreiros, onde se encontram. A lista inclui-se em longa relação 
de providências solicitadas por Luiz Camillo a Roberto Assumpção 
e é, toda ela, admirável. O nome? Lembrança para Paris.70 Na parte 
relativa aos livreiros, a lista arrola as seguintes anotações: 

 
 

x) LIBRAIRIE CHADENAT (QUAI CONTI, 4?) 
Era o livreiro mais culto de Paris, especializado em livros sobre 
América, Brasil, geografia, viagens, etnografia, etc. Possuía em 
sua casa obras de maior raridade, exemplares únicos, inexisten- 
tes na Biblioteca Nacional e no Museu Britânico. Faleceu pouco 
antes ou durante a guerra. Os seus livros (pelo menos em parte) 
foram vendidos em leilão. Saber onde foram parar, se a família 
ainda conserva os mais raros, etc. Se possível, obter um catálogo 
do leilão da sua livraria. 
xI) LIBRAIRIE ROBERTO HEYMANN 
Possuía, antes da guerra, uma boa  casa, com livros sobre o 
Brasil, etc., na rua Arsène Houssays e era muito relacionado na 
Embaixada e no Consulado. Saber o que tem feito e pedir-lhe 
para escrever-me. 
ENDEREçOS DE LIVRARIAS FRANCESAS 
a) Dorbon, 156, Boulevard Saint-Germain — Boa casa, com 
grandes depósitos de livros sobre história e literatura. b) 
Maurice Chamonal, 40, rue Pelletier — Firma de primeira 
ordem. Costuma possuir livros sobre o Brasil. c) Droz, 25, rue 
de Tournon (VI). Especializada em Renascimento, Espanha e 
Portugal. d) George Privat, 180 Boulevard Haussmann (VIII) 
— Boa casa que às vezes oferece livros sobre o Brasil. e) 
Librairie Trallin, 12, rue du Vieux Colombier (VI) — Firma 
muito modesta, especializada em filosofia, religião, etc. Preços 
inacreditavelmente baixos. Caso encontre “Obras Completas” 
do jesuíta Francisco Suares, ed. Carolo Bertou, 1856/57, 30 vols. 
at‚ frs 5.000; “Obras Completas” de Santo Agostinho, Bar-Le- 
Due, 1864, 17 vols. at‚ frs. 5.000; “Anais Eclesiásticos”, de Cezar 
Baronio, Bar-Le-Due, 1864/82, 37 vols, at‚ frs.5.000; comprar 
para o Itamaraty. Saber se ainda é depositário das Patrologias 
e mais publicações do Abbé Migne e pedir-lhe que me escreva. 
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f) M. Blancheteau, 56, Faubourg Saint-Honoré‚ (VIII). Boa casa 
com livros muito bem apresentados. g) Honoré Champion. Era 
uma casa de grande interesse por suas edições e depósito de 
livros raros. Ultimamente estava em decadência. Terá ressurgido? 
h) A. Picard, 82, rue Bonaparte (VI). Boa casa, especializada em 
história, arqueologia, filologia, etc., principalmente Idade Média 
i. j. e k) Gustav Paul Maisoneuve, 32, rue de Grenèle (VII), F. 
de Nobele, 28, rue Saint-Sulpice (VI) e Emile Nourry, 62, rue 
des Écoles (V). Mais ou menos especializadas em livros sobre 
América, Brasil, etc. Antes da guerra, possuíam sempre bons 
livros por preços razoáveis; 1) J. Vrin, 6, Place de La Sorbonne 
(V). Livros sobre filosofia. 

 
 

Em outra carta, escrita pouco depois, Luiz Camillo continua 
sua lista sobre os livreiros, acrescentando informações: 

 
 

IV e V) Biblioteca Nacional — Não se esqueça em seus enten- 
dimentos com J. Cain (que conheci em 1937, foi um herói da 
Resistência e julgava fuzilado pelos alemães) da questão dos dois 
grandes repertórios — os catálogos de impressos e de manus- 
critos. Não sendo possível obter a sua remessa gratuita ou por 
permuta, V. pode solicitar a sua aquisição pelo Consulado Geral. 
Quanto aos microfilmes, não esquecer as amostras.71 
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PLANOS DE PESQUISA II 
 

 
 

Quando acordei estávamos em 17 de setembro [de 1946], 
à espera da Constituição (salve, com todos os defeitos,  

resíduos reacionários e reinvidicações mais ou menos de fundo 
integralista) e ainda não havia tomado a primeira providência 

necessária ao desenvolvimento dos nossos planos de trabalho.72 

Luiz Camillo 
 
 

No fundo, tanto V., que viveu em Nova York, 
Paris e Copenhague, como eu, que sempre lidei com livros, 

não possuímos planos certos para estudo. Dispomos,  
talvez, melhor que outros, de uma certa sistematização, 

mas ela não agarra a realidade.73 

Luiz Camillo 
 
 
 

Luiz Camillo exerce com entusiasmo renovado a função de 
diretor do Serviço de Documentação, trabalhando com afinco e 
inteligência. Nem sempre, porém, sua diligência será bem vista. 
Há pequenos atritos, ciumeiras. Que homem é esse que vê apenas 
com média curiosidade os jogos de poder e influência dentro do 
Itamaraty? Naqueles corredores circulam diplomatas que vêem 
com perplexidade o intelectual mineiro, desatento das modas 
masculinas, permanentemente debruçado sobre documentos e 
livros raros. Há até mesmo um incidente com certo diplomata 
que se irritava com tamanha paixão por livros e ideias. 

Luiz Camillo escreve ao amigo Fernando Lobo, contando o 
que planeja, o que está realizando e da necessidade de dotar a 
Biblioteca de todos os recursos informáticos de então. A expressão 
é, no mínimo, curiosa, se não surpreendente, considerando-se o 
ano no qual foi utilizada: 1946! 

 
 

O programa estabelecido e que venho procurando realizar, com 
segurança, não foi improvisado e não visou as aparências mais 
evidentes da situação internacional: resultou de muitos anos de 
pacientes pesquisas e observações orientadas em um  sentido 
mais ou menos positivo. De início, foi necessário dotar, tanto 
o arquivo como a Biblioteca, de todos os recursos informáticos 
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necessários à realização de estudos, completos e precisos, das 
questões de interesse fundamental para o desenvolvimento de 
uma política econômica, cultural e social do Brasil no exterior e 
principalmente na América Espanhola, em face do nosso prestígio 
continental e das nossas responsabilidades. 
Essa parte da tarefa está sendo representada pela atualização 
da Biblioteca em todos os setores relacionados com a história, 
geografia, etnologia, política e economia dos países sul-ameri- 
canos e do Brasil. Em seguida, deve vir a segunda fase, isto é, a 
utilização sistemática dos dados e informações recolhidas pelos 
serviços especializados do Itamaraty. Para isso, agora que as 
coleções de periódicos estão mais ou menos completadas, estou 
procurando a leitura e a pesquisa de determinados assuntos pelos 
cônsules de 3a classe, a fim de aproveitar o seu entusiasmo e os 
seus hábitos de estudo. Com mais algum tempo, esses rapazes 
estariam afeitos a realizar, com a maior segurança, os estudos 
de maior complexidade necessários à elaboração de acordos 
ou tratados de execução realmente útil ao país. Isso, ao lado de 
vários empreendimentos úteis, como sejam a publicação de uma 
Coleção de Legislação Comparada Sul-Americana, de Documentos 
Históricos e muita outra cousa mais. 
Agora, no momento de prosseguir, na fase ainda difícil da 
preparação, vejo reduzidas de muito as possibilidades do 
trabalho. E reduzidas, não em função de fatos ou problemas 
de real gravidade, mas, por pormenores de somenos ou nula 
significação. 
É extraordinário verificar como é simples fazer dos acontecimentos 
uma ideia de conjunto e como estas noções rudimentares e 
indiscutíveis são dificilmente aprendidas pelos outros.74 

 
O historiador e antigo professor existirá sempre no funcionário. 

Ele percebe a oportunidade que se apresenta aos diplomatas. É 
preciso não deixá-la escapar e esforçar-se por pesquisar sempre: 
nos arquivos e bibliotecas européias, nos arquivos e bibliotecas 
sul-americanas, na Biblioteca do Congresso, em Washington, nas 
universidades estrangeiras, em arquivos particulares espalhados 
pelo mundo. Luiz Camillo anseia realizar obra coletiva que 
considera essencial para o Brasil. Preocupa-o também a situação 
dos serviços sob sua responsabilidade e decisivos para a ação da 
política exterior do Brasil. É o que constata ao exercer a chefia 
do Serviço de Documentação da Conferência Interamericana 
para a Manutenção da Paz e da Segurança do Continente, em 
agosto de 1947.75 
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Não apenas respeita como também se entusiasma com os 
esforços de alguns diplomatas; ele próprio tem sérios planos de 
pesquisa. Por isso, escreve a Roberto Assumpção de Araújo com 
o objetivo “de explicar longamente as incontáveis iniciativas para 
as quais necessito e espero a sua colaboração”. Perpassa por 
toda a carta a clara consciência de nossas dificuldades de ordem 
educacional e intelectual. Com 23 milhões de analfabetos, ele 
escreve, não temos a capacidade de autocriação, nem suficiência 
intelectual e cultural que nos faça crescer como nação autônoma. 
Justamente por causa disso precisamos transcender nossas 
deficiências. Luiz Camillo percebe a necessidade de se reunir 
no Itamaraty “tudo quanto represente contribuição original, 
valiosa e de interesse, nos campos da produção científica direta 
ou indiretamente relacionados com os trabalhos do Ministério”. 
Aqui se reafirmam as bases do projeto sugerido em 1943, que 
é, no fundo, sonho utópico: criar dentro do Itamaraty, devido 
a suas condições especialíssimas, um centro de altos estudos, 
aproveitando o riquíssimo acervo bibliográfico, o arquivo 
histórico e a mapoteca, abrindo-os aos pesquisadores de nossa 
história. Alargando-o, inclusive, mediante projetos de pesquisa 
que captem, no exterior, documentos de interesse para o Brasil. 
Nessa carta, Luiz Camillo ainda reitera a sua Lembrança para 
Paris, repetindo e esclarecendo um ou outro ponto da longa 
lista de providências. A carta contém um tom de desabafo, 
lembrando seus esforços e insucessos, mas não desesperança 
quanto à realização de planos de pesquisa. 

 
 

Suportam todos os que realmente se interessam pela melhoria 
das condições de vida do povo brasileiro (e podem ver a miste- 
riosa realidade brasileira sem as deformações da propaganda de 
qualquer espécie) a tremenda sobrecarga que são os vinte e três 
milhões de analfabetos, espalhados de Norte a Sul. 
Vinte e três milhões de criaturas humanas que não sabem ler 
e escrever, vivendo quase na segunda metade do século xx, 
são a multidão, a massa demográfica que luta e sofre — sem 
consciência do seu trabalho e do seu sofrimento — que pode 
criar, como realmente criou, em um ou outro campo de atividade 
intelectual, especialmente no artístico, alguma coisa de forte e de 
conteúdo humano, mas que insusceptível de esforços coletivos 
em matéria de produção qualificada. O que realizamos de melhor 
no terreno artístico acima referido, convém sempre ter em vista, 

 
 

361 



decorre exclusivamente da influência das culturas africanas 
trazidas ao Novo Mundo pelo tráfico de escravos e que ressurgiu, 
séculos depois, por um processo de transmissão de resíduos, 
muito complexo, mas capaz sempre de permitir a identificação 
das origens. A áfrica deu a mão-de-obra que realizou a civilização 
material do Brasil e também os melhores elementos  para  o 
nosso desenvolvimento cultural, como é visível na nossa música, 
na pintura, etc. Fechado este parêntese que deve complicar a 
minha exposição, retorno à base inicial que é que devemos ter 
sempre diante dos olhos: os vinte e três milhões de analfabetos. 
A uma massa imensa que marca a atmosfera brasileira e influi 
decisivamente sobre todos os nossos problemas e naturalmente 
mais sobre aqueles diretamente relacionados com as atividades 
intelectuais. Explica-se, assim, o pauperismo das organizações 
universitárias, a deficiência absoluta de bibliotecas, a penúria 
das instituições de pesquisa científica, etc. 
Há quarenta e cinco milhões de brasileiros, mas a sua produção 
intelectual não funciona em regime de auto-suficiência, de 
modo que o estudo de qualquer dos nossos problemas depende 
da contribuição estrangeira. A nossa posição é de absoluta 
inferioridade no mundo contemporâneo. Para citar os exemplos 
mais grosseiros, basta lembrar que a menor investigação sobre 
língua portuguesa, sobre geografia ou sobre etnografia do Brasil 
não poderá ser realizada sem um exame atento das coleções da 
Romania, do Z. für Ethnologie76 ou nas Pettermanns Mitteilungen. 
E o que é pior — nenhuma biblioteca brasileira possui coleções 
completas dessas revistas. 
Foi esse o pensamento que vem orientando os meus trabalhos, 
desde a destruição da U. D. F., destruição que eu perdôo e até 
justifico porque no fundo é mera manifestação da existência 
dos vinte e três milhões de analfabetos, como foram  outros 
tantos desvirtuamentos que tenho assistido e acompanhado. Na 
impossibilidade de criar um clima realmente capaz de permitir 
o desenvolvimento das atividades culturais do país, como base 
para a solução dos problemas vitais para o Brasil, recusei a di- 
reção da Faculdade Nacional de Filosofia e procurei limitar-me, 
daí por diante, à tarefa humilde de reunir os materiais para que, 
no futuro, vencida pouco a pouco a massa de ignorância que 
nos oprime, outros tenham oportunidade de realizar o trabalho 
que necessitamos. 
E, graças ao apoio do bom senso dos administradores do 
Itamaraty, consegui restabelecer, no Serviço de Documentação, 
quando criado, essa orientação de trabalho e de humildade, pois, 
no fundo e na forma, o Serviço de Documentação [é] o Arquivo 
do Ministério do regulamento de 1843, aparado dos refolhos das 
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campanhas de promoção. (...) Precisamos, assim, em primeiro 
lugar, reunir no Itamaraty (desde que asseguradas e restabelecidas 
as condições indispensáveis à conservação do patrimônio 
existente) tudo quanto represente contribuição original, valiosa 
e de interesse, nos campos da produção científica direta ou 
indiretamente relacionados com os trabalhos do Ministério. 
Insisto que o Itamaraty tem que dispor de maiores fontes de 
informação que o Foreign Office, por exemplo, pois, em Londres, 
qualquer dificuldade será resolvida mediante uma consulta ao 
British Museum em quanto que no Rio, como V. está cansado de 
saber, não podemos nos valer de outros acervos bibliográficos. 
Ao passo que na França, na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, 
uma repartição pública só excepcionalmente precisa contar com 
os próprios recursos para resolver as dificuldades e problemas 
que decorrem de suas atividades, pois utiliza, em todos  os 
casos, o material coligido pelas instituições especializadas, no 
Brasil estamos diante de situação inversa, isto é, o Itamaraty, 
por exemplo, é que deve socorrer às outras instituições que 
viveram sempre em regime de limitação de recursos, etc. Basta 
acrescentar que apesar do esforço considerável, realizado de 
1939 para cá, a nossa situação é, guardadas as proporções, 
inferior, e consideravelmente, à do princípio do século, quando 
ainda vivia Rio Branco. Por outras palavras, se o Brasil tivesse 
que sustentar, no quadro atual, questões da importância das 
defendidas por Rio Branco e Joaquim Nabuco, não seria possível 
alicerçá-las com a documentação existente no Itamaraty, pois 
ela é  qualitativamente  inferior  à utilizada  há  quarenta  anos, 
tendo em vista o desenvolvimento das pesquisas em matéria 
de ciências sociais. 
Algumas indicações, das muitas de seu conhecimento, servem 
para esclarecer o que digo: a assinatura da Raccolta Colombiana, 
feita por Rio Branco, foi suspensa logo depois da sua morte, 
quando também cancelaram-se as assinaturas da Hakluyt Society 
e dos British and Foreign Papers. A assinatura dos International 
Affairs, de Londres, insistentemente oferecida ao Itamaraty, foi 
efetivada há quatro anos, quando verifiquei que, pessoalmente, 
recebia mais revistas de política internacional que a Secretaria 
de Estado. 
Fixado, assim, um plano sistemático para a aquisição de livros, 
coleções, mapas, cópias de manuscritos (ou originais quando 
possível) estamos diante de grandes dificuldades. A primeira que 
é a de explicar e convencer a direção do Itamaraty do interesse 
deste trabalho — pode ser exclusiva e rapidamente resolvida 
por V. aí em Paris, pois ao Ministro João Neves não escapará a 
importância desses empreendimentos, principalmente, porque 
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V. poderá mostrar-lhe, até materialmente, a sua oportunidade. 
Perdemos quase quarenta anos, que há que recuperar. As 
coleções não adquiridas no momento da respectiva publicação 
desaparecem do mercado e atingem preços inacessíveis nas 
livrarias antiquários. Nos próximos  cinqüenta  anos,  não  se 
nos deparará ocasião como a presente, quando se desfazem 
grandes bibliotecas particulares na França e na Europa Central 
e a necessidade de importação de matérias-primas resulta em 
brutal fome de cambiais que força o comércio de exportação a 
liquidar os seus estoques de mercadorias por quantias que nada 
representam em moeda brasileira. 
A segunda dificuldade é a representada pela coordenação de 
todos os trabalhos de aquisição, procura e seleção do material a 
ser transferido para o Brasil. As nossas deficiências em matéria 
de  recursos  bibliográficos  são  tão  grandes  que  justificariam 
a manutenção, na Europa, de uma missão exclusivamente 
incumbida de adquirir livros e coleções para as universidades 
e bibliotecas brasileiras. Mas, se levantarmos a ideia, ela será 
abafada pelo clamor dos vinte e três milhões de analfabetos 
(perdoai-lhes, Senhor, não sabem o que fazem) de modo que 
vamos nos contentar com muito menos, isto é, obter que V. 
continue em Paris, por mais dois ou três meses, para cuidar de 
todas as encomendas do Itamaraty e de outras que se fazem 
necessárias.77 

 
O país necessita compensar suas deficiências de atraso. Os 

diplomatas, Luiz Camillo acredita, seriam talvez os primeiros 
a se beneficiar da possibilidade de acesso à informação. Na 
sua correspondência com alguns deles, percebem-se eixos 
fundamentais que se concretizam no esforço de trazer para o 
Brasil documentação que nos ajudasse a conhecer o passado e, 
de posse desse conhecimento, saber agir de forma consistente. 
Suas reflexões alicerçam-se em uma visão da história atenta ao 
momento presente e às oportunidades que se apresentam. Na sua 
volta ao Itamaraty, com o fim da guerra e a redemocratização, 
três temas apaixonam, sobremodo, Luiz Camillo e transformam-se 
em projetos sérios. Deles podemos saber porque, felizmente, 
permaneceram sob forma de missivas. 

Os três temas discutidos por Luiz Camillo em suas cartas 
situam-se em tempos cronológicos diferentes e sugerem meto- 
dologias diferenciadas. São eles: Oliveira Lima, José Bonifácio e 
os arquivos secretos da Wilhelmstrasse. 
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PLANOS DE PESQUISA III 
 
 

1. O Primeiro Tema: Oliveira Lima 
 

Feliz de quem pode falar de si: é porque viveu, foi magna pars 
dos acontecimentos que se desenvolveram em volta de si. 

Eu só posso escrever memórias dos outros porque 
a mim nada deixaram ser.78 

Oliveira Lima 
 
 

Há sempre um fundo de confiança cega em 
todos os investigadores.79 

Luiz Camillo 
 
 
 

O primeiro tema camilliano é de alcance amplíssimo. Trata-se 
da tentativa de recuperar em Washington — pela metodologia 
da microfilmagem — os valiosos arquivos, livros, gravuras e 
memorabilia do historiador Oliveira Lima. Da parte de Luiz 
Camillo, a operação historiográfica procurará constituir, no Brasil, 
um arquivo-cópia do rico acervo de Oliveira Lima, inteligência 
poderosa, figura controvertida, competidor de Rio Branco. 
Homem arguto, brilhante, o diplomata recifense colecionara 
preciosa brasiliana durante suas viagens. Luiz Camillo sabia do 
valor desse arquivo, provas e pistas documentárias importantes 
para o conhecimento de nossa história. Oliveira Lima, que atuou 
na diplomacia brasileira nos séculos xIx e xx, considerava 
injusto o tratamento que recebera dos seus pares e, devido a 
esse relacionamento profundamente ressentido com o Brasil, 
legara o seu arquivo e sua biblioteca à Universidade Católica 
de Washington. Duas cartas examinam detidamente o problema 
da Biblioteca Oliveira Lima, um verdadeiro impasse para os 
pesquisadores brasileiros. 

 
A primeira carta: a coleção Oliveira Lima 

 
A primeira carta — de dezembro de 1946 — tem como objetivo 

trazer para o Brasil os documentos da Biblioteca Oliveira Lima. 
De longe, Luiz Camillo procura orientar o jovem diplomata Mário 

 

 
365 



Calábria e seus colegas a como proceder em relação a problema 
intrincado, de difícil solução. Como afastar os obstáculos? Além 
de tratar de aspectos práticos da questão, Luiz Camillo denota 
conhecimento e interesse sobre o conteúdo do referido arquivo. 
Escreve também sobre a importância da correspondência do 
fidalgo português Francisco de Sousa Coutinho, que considera 
uma das melhores figuras da Restauração Portuguesa. 

 
 

Faço agora um resumo da questão. Oliveira Lima, muito irritado 
com o governo brasileiro pelas preterições, etc, ao falecer legou 
à Universidade Católica de Washington os seus livros e manus- 
critos — levando, até quanto pôde a sua mágoa, a velha palavra 
latina: ingrata pátria não terás os meus ossos. A coleção ficou 
durante anos atirada em um porão da Universidade e quase se 
perdeu. Ao ter conhecimento desse fato, em 1939 ou 1940, pro- 
curei trazer para o Brasil os livros e papéis por compra, doação, 
permuta ou qualquer outro processo. Mas a esse tempo, havia 
sido nomeado professor da Universidade, ou zelador da coleção, 
Manoel da Silveira Soares Cardoso, rapaz meu conhecido, boa 
pessoa, um pouco cheio de si e muito cheio de salazarismo, 
etc., que passou a defender o espólio Oliveira Lima com todas 
as forças. Criaram-se dificuldades e o assunto ficou parado até 
recentemente. Pouco tempo antes do seu embarque, consultei a 
Embaixada em Washington se seria possível obter permissão para 
microfilmar o que nos interessava. O Aluizio Napoleão80 mostrará 
a V. em Washington a correspondência trocada. Em resumo, a 
Universidade permite que sejam microfilmados os documentos 
que nos interessam, ficando-lhe assegurado o direito de publicar, 
in-extenso, os mesmos documentos (poderia ser imaginado o 
contrário, isto é, que o fornecimento dos microfilmes importasse 
na proibição, para os proprietários da coleção, de publicar os 
seus manuscritos?), correndo as despesas por nossa conta. E 
mais ainda, que a Universidade tem o maior interesse (???) em 
obter cópia das consultas do Conselho de Estado. Estavam os 
entendimentos nesse ponto quando recebi a sua carta. Mostrei 
ao Lobo a vantagem em liquidar o assunto aproveitando a sua 
passagem pelos Estados Unidos, ele concordou prontamente. A 
seguir enviei um longo CTC a Washington, informando que o 
Itamaraty aceitava as condições e explicando que, em relação 
às Atas e Consultas do Conselho de Estado, seria preciso contar 
com a colaboração do Arquivo Público Nacional e que a parte 
existente no Itamaraty soma mais de 10.000 folhas manuscritas 
e que a despesa de microfilmagem deveria ser feita pela Uni- 
versidade Católica. 
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Na mesma CTC indiquei, de maneira sumária, quais os documentos 
e impressos que seria conveniente [trazer] para o Arquivo Histórico 
do Itamaraty. A relação ampliada segue em anexo à presente carta.81 

É claro, que examinando a coleção, V. poderá encontrar outros 
documentos de valor, não referidos nos dois repertórios publicados 
sobre a coleção. Mande fotografá-los logo sem discutir. Em matéria 
de cópias fotográficas de Manuscritos a regra é antes de mais que 
de menos, como dizia Roscher, sobre concessões territoriais e 
políticas. As indicações foram colhidas das duas fontes impressas: 
Bibliographical and Historical Description of the Rarest Books in 
the Oliveira Lima Collection, de R. E. V. Holmes, Washington, 
1927 e no A Guide to the Manuscripts in the Lima Library, por M. 
S. Cardoso, no Handbook of Latin American Studies para 1940. 
Ambos V. encontrará na Universidade Católica e poderá conferir 
as referências. Todos os documentos devem ser microfilmados 
integralmente e V. apenas deverá fazer as verificações necessárias 
para evitar confusões quando o material aqui chegar. Apenas, a 
correspondência de Francisco de Sousa Coutinho deverá merecer 
atenção especial. Coutinho é das melhores figuras da Restauração 
Portuguesa: fidalgo da Casa de D. João IV, representava o melhor 
da aristocracia lusitana, isto é, aquela que possuía o sentido 
democrático e recebia foros de nobres como delegação do povo, 
com quem sempre se confundia, para defendê-lo junto ao rei e 
ficar sempre com a gente humilde quando a realeza lhes faltava. 
A sua palavra não era apenas sincera; muitas vezes era desabrida 
e brutal. O domínio espanhol caracterizou-se por uma imensa 
onda de suborno: dinheiro, títulos, empregos e concessões foram 
utilizados largamente pelo governo espanhol para comprar a 
subserviência da aristocracia portuguesa. Coutinho teve sempre 
uma atitude áspera e digna. O seu papel nas negociações para o 
reconhecimento do novo governo português foi considerável. E 
em suas cartas aparecia sempre o português daquém e dalém mar 
82 dizendo verdades, mesmo duras e às vezes quase insultuosas. 
Habituado a recusar honras e dinheiros discutiu na Holanda 
com verdadeira brutalidade quando se tratava de comprar os 
dirigentes da Companhia das Índias. O velho Edgar Prestage, 
cuja lucidez e penetração da história portuguesa nunca serão 
louvadas quanto merecem, viu logo o excepcional interesse da 
publicação da correspondência de Sousa Coutinho e deu início 
à sua divulgação. Os dois volumes publicados vão até 1648. A 
pesquisa para encontrar as cartas restantes é uma longa história 
que não cabe aqui. Peço-lhe pois examinar o códice com algum 
vagar. Existindo cartas posteriores a 1648, mande filmar. Tudo o 
mais é simples: mande filmar os códices e documentos avulsos na 
íntegra, inclusive a Guarita de Pernambuco, jornal pernambucano 
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do princípio do século passado, pois o exemplar da coleção 
Oliveira Lima é dos mais completos que se conhecem. 
Explique ao fotógrafo que preferimos, para facilidade de deci- 
fração, sempre utilizar uma exposição para cada página e não 
reproduzir, de uma só vez, o verso de uma e a parte da outra. 
Isso equivale a bater o dobro das fotografias, o que importa 
pouco quanto ao preço e facilita enormemente a leitura dos 
manuscritos. 
Para fazer face às despesas de microfilmagem, a Embaixada em 
Washington está autorizada a lançar mão dos recursos existentes 
para a compra de livros. São reduzidos, mas, logo que V. tenha 
ideia da importância total necessária, peça ao Aluizio Napoleão 
para telegrafar imediatamente à Secretaria de Estado, que a 
reforçará.83 

 
 

A segunda carta: uma concepção de história 
 

Dispomos de muitos historiadores que repetem a relação de 
fatos descobertos e referidos por outros, contamos com alguns 

estudiosos que investigam e esclarecem pontos controversos 
mercê de trabalho heurístico, mas de que precisamos é do 

historiador capaz de relacionar causa e efeito, de explicar e 
interpretar o passado brasileiro ligando-o com a história do 

mundo ocidental. Ainda confundimos História dos acontecimentos 
políticos com a História política, que ainda está por ser feita.84 

Mas certo que feita a experiência, V. regressaria ao Brasil para 
retomar a sua autonomia e esquecer-se, em definitivo, da diferença 

existente entre um bilhete verbal e uma carta verbal – para abrir 
os olhos para a realidade brasileira, isto é, a lepra, e a lomba 

atacando milhares de criaturas, seis milhões de crianças em idade 
escolar — sem escolas, sem contar com as grandes endemias morais 

como o espiritismo, o medo de fantasmas, o integralismo etc.85 

Luiz Camillo 
 
 

Nesta segunda carta, após prometer esforçar-se por caprichar 
na letra e tornar acessível a sua decantada caligrafia, Luiz Camillo 
agradece o presente espetacular que recebera do amigo: a 
primeira edição do Barleus. O livro reaviva em Luiz Camillo 
lembranças passadas, como a troca de cartas com o mineiro 
Claudio da Silva Brandão durante o duro período em que este 
enfrentara a tradução para o português do original em latim. 
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Carta velha, sem data: Muito obrigado pelas suas expressões 
generosas e sentimentais (todos nós, no mundo, não passamos 
de sentimentais). Muito obrigado pelo Barleus que V. comprou: a 
edição é muito boa e está valorizada por ter sido uma lembrança 
sua e pelo Ex-Libris do Salvador de Mendonça.86 (…) Mas é claro 
que a posse de um Barleus (se V. consultasse Cardoso M. S. S 
ele lembraria que Barleus é o genitivo da forma latina de Barleu, 
etc, mas a sua lição não nos interessa) representa uma medalha 
excepcional para os bibliófilos como ele. A aquisição da Relatione 
de La Condamine87  foi também muito boa.88 

 
Em seguida, Luiz Camillo faz considerações não só sobre 

a Coleção Oliveira Lima, como também sobre as qualidades 
do bom historiador. Faz sérias restrições a Manoel da Silveira 
Soares Cardoso, curador do arquivo na Universidade Católica de 
Washington. Fala da sua concepção de História. 

 
Carta de Washington – sobre a Lima Library. Quase todas as suas 
dificuldades sobre o assunto estão resolvidas pelo tempo, por 
sua experiência aí e pelo seu regresso inesperado. Resumindo o 
meu ponto de vista, V., em sua correspondência oficial, recorra 
ao alfabeto: A para B; B para C. etc, até N para Itamaraty. Se 

necessário utilize também o alfabeto grego α, β, γ, ε, δ, etc. 
(não sei etc. em grego). (...) Voltemos à Lima Library. O ideal 
seria transportá-la para o Rio, desde que isso não importasse na 
incorporação do Manoel da Silveira. Sei perfeitamente que as 
dificuldades resultam de um pseudo monopólio que ele próprio 
se concedeu sobre história do Brasil. Poderia ser realmente útil 
se limitasse o seu campo de trabalho à investigação histórica. 
Mas ele tem vistas mais altas, isto é, pretende fazer história do 
Brasil para [o] que não dispõe da necessária bagagem teórica 
(conhecimento do meio, sensibilidade literária e humana, 
conhecimento de religião, história do direito, sociologia, 
etnografia e economia, etc). Dispomos de muitos historiadores 
que repetem a relação de fatos descobertos e referidos por outros, 
contamos com alguns estudiosos que investigam e esclarecem 
pontos controversos mercê de trabalho heurístico, mas de que 
precisamos é do historiador capaz de relacionar causa e efeito, 
de explicar e interpretar o passado brasileiro ligando-o com a 
história do mundo ocidental. Ainda confundimos História dos  
acontecimentos políticos com a História política,89 que ainda 
está por ser feita. É claro que o Manoel da Silveira poderia ser 
utilíssimo para todos os trabalhos preparatórios, mas não me 
parece capaz de realizar o último. É possível que tenha estudado 
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muito nos últimos anos, mas V. não ignora que a marca do 
Salazarismo, como de todas formas de totalitarismo, é muito difícil 
de ser eliminada. Fica sempre um travo, um colorido difícil de 
ser arrancado de todo. Talvez, o simples fato de um intelectual 
admitir a existência dos regimes autoritários e antiliberais seja 
uma prova de não qualificação intelectual. Julgo, assim, que as 
facilidades ou antes o preço da conquista do Cardoso (bolsa de 
estudo, pesquisa em arquivos brasileiros, viagens pelo interior 
do Brasil, etc.) é muito elevado pela qualidade do trabalho que 
ele possa vir a produzir. Afinal, somos 45 milhões de brasileiros, 
com várias escolas superiores e algumas frágeis Universidades e 
devemos contar com alguns historiadores capazes. Preferia que as 
facilidades necessárias à captação do Cardoso fossem concedidas 
aos nossos melhores elementos, por exemplo Sérgio Buarque de 
Holanda ou o José Honório Rodrigues, que certamente realizariam 
um trabalho de muito mais qualidade. Não sei se V. leu com 
atenção os pequenos livros do Sérgio Buarque de Holanda, 
trabalhos escritos apressadamente, com documentação deficiente, 
etc. Mas importam em análise e reflexão, em observação e em 
conteúdo. A formação cultural norte-americana é deformadora 
por excelência: o aparato bibliográfico, como exemplo, é quase 
sempre exaustivo e derramado, mas falta a visão geral, a precisão 
dos contornos, em uma palavra, as altas qualidades do trabalho 
intelectual. Em resumo, no que diz respeito à Lima Library, que 
acaba sempre escapando à minha pena, tantos são os assuntos 
que ela sugere — sem qualquer ligação com ela própria —, vou 
enumerar os pontos essenciais: 
a) solução ideal — trazer a Lima Library para o Brasil para 
incorporação a qualquer dos nossos grandes acervos documentais 
(Itamaraty, Biblioteca Nacional, Instituto Histórico, Câmara dos 
Deputados) e deixar em Washington o  Manoel  da  Silveira 
com o seu pince-nez, o seu salazarismo e as meninas amáveis 
que, progredindo em proporções geométricas (uma senhorita 
amável desdobra-se, no dia [seguinte] como Adalgisa, em duas 
senhoritas amáveis; duas senhoritas amáveis desdobrar-se-iam, 
em quatro; quatro em oito), devem ser hoje legião. Contei-lhe a 
história antiga da coleção Oliveira Lima abandonada nos porões 
da Universidade Católica. Para essa solução, V. use e abuse de 
todos os meios e do meu nome. O Oswaldo Aranha é mais ou 
menos da mesma opinião e possivelmente  poderá  auxiliá-lo 
para liquidar o assunto. É claro que V. o procurará se julgar 
de interesse, pois tem carta branquíssima para agir no que diz 
respeito à Lima Library como em todos os outros assuntos. Ignoro 
a existência das iniciativas para aquisição da coleção Oliveira Lima 
para o Instituto Histórico. Julgo que o Sérgio Correia da Costa 
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terá dificuldade em resolver o assunto e a minha opinião sobre 
ele confere — em gênero e número, com a expendida por V. 
em adendo de uma das suas últimas cartas. O testamento do 
Oliveira Lima é confuso e diz apenas na parte referente aos 
seus livros “será única e universal herdeira de toda a minha 
herança a Universidade Católica da América,  com sede em 
Washington D. C. Estados Unidos da América, à qual já fiz em 
vida doação de toda a minha biblioteca com o seguinte encargo 
e foi expresso — de custear e manter uma cadeira de língua 
portuguesa e história literária e econômica de Portugal e Brasil, 
bem como, se sobrar, de distribuir subsídios entre quaisquer 
estudantes pobres …” Em outras palavras, a coleção não está 
gravada por cláusula séria de inalienabilidade e sim pela de 
manutenção obrigatória de uma cadeira de língua portuguesa e 
história do Brasil e Portugal. Portanto, se a Universidade pode 
interpretar o testamento com um pouco de camaradagem, isto 
é, entregarem os livros em troca de determinada importância 
que fosse suficiente para manter, indefinidamente, a cadeira de 
língua portuguesa e história de Portugal e Brasil, com o Soares 
Cardoso, o seu salazarismo, óculos, binóculos e pince-nez. Para 
essa solução, como para a seguinte, V. poderá usar e abusar 
das medalhas, inclusive de uma muito rara que será instituída 
brevemente: a dos leitores das obras do Barão do Rio Branco.  
2ª Solução. Semi-ideal e prática – Conhecendo o Manoel da 
Silveira, Sérgio Correia da Costa, o Itamaraty, Oropa, França e 
Bahia e conhecendo principalmente V., optei pela solução da 
microfilmagem por dois motivos  — obteríamos de qualquer 
maneira a parte mais interessante da coleção e V. teria 
oportunidade de deixar-se ficar aí em Washington por alguns 
meses para saciar a voracidade mato-grossense de ver novas terras 
(quem nasce nos pantanais, [ilegível] em Itabira do Mato Dentro, 
precisa ter uma certeza na própria pele que existem realmente 
milhões de seres humanos, mares, casas, meios de transportes, 
etc.). O seu regresso inesperado prejudica o segundo motivo. 
Mas é preciso salvar alguma cousa. A Universidade Católica não 
pode, sob qualquer título justificável, recusar autorização para 
que o Itamaraty mande microfilmar o que nos interessa. Pagamos 
todas as despesas. Negar essa autorização seria cometer uma 
tremenda  descortesia,  seria  uma  estupidez  incomensurável 
e seria uma medida nitidamente  autocrática  e  incompatível 
com o espírito liberal do americano. Até aí estavam aparadas 
as possíveis dificuldades decorrentes do Manoel da Silveira. 
Também o mesmo raciocínio vale pelas inesperadas exigências 
em relação às Atas do Conselho de Estado. A Universidade 
Católica quer microfilmes das Atas do Conselho de Estado? 
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Pois o Itamaraty concede, nos termos da legislação brasileira 
e nas mesmas condições vigentes para os Mss90 da [Biblioteca] 
Oliveira Lima, a necessária autorização para a microfilmagem: o 
Itamaraty precisa de cópias da Lima Library — pede autorização e 
custeia as respectivas despesas e portanto a Universidade Católica 
só tem que seguir-lhe as pegadas, isto é, pedir autorização e 
desembolsar o cobre. A autorização já foi concedida e agora 
quando aqui aparecer o emissário da Catholic University é só 
dar início ao trabalho. O que não podemos aceitar é um pacto 
unilateral, isto é, o Itamaraty custear as cópias da Lima Library 
e as cópias para a Lima Library. A nossa palavra mágica, em 
lugar do Socialismo e Liberdade, da E. D.91 deve ser a da canção 
popular aproveitada por Mário de Andrade: Eu de cá, V. de lá: 
ribeirão passou no meio. 
De modo que com fazer o 15º resumo da questão da Lima 
Library (para a 2ª solução — semi-ideal e prática, deduzidas as 
desvantagens do seu regresso inesperado): 
a) V. procure obter microfilmes de todos os documentos relacio- 

nados em anexo à minha carta de 9 de dezembro e também da 
C.T.C 192 dirigida à Embaixada em Washington. Encontrando 
outros documentos ou papéis de importância, pois os dois 
inventários publicados são deficientes, tome nota e mande 
microfilmar igualmente. 

b) Convém contratar os sócios de uma empresa particular para 
microfilmar o que é mais seguro para a Lima Library e mais 
rápido para nós. Vantagem para ambos os lados. 

c) Pela C. T. C 165, foram mandados U.S.A $120.00 para a Embai- 
xada que podem ser integralmente utilizados no pagamento 
da microfilmagem. Se necessários mais recursos, possuo fundos 
suficientes no Consulado em N. York. Torna-se urgente, pois, 
1º  marcar todos os documentos  e impressos indicados na 

relação anexa à minha carta de 9 de dezembro, e outros 
escolhidos por V. 

2º levar até a Lima Library um empregado da empresa 
particular de sua confiança e verificar em quanto importa, 
aproximadamente, todo o trabalho. 

3º telegrafar-me sobre a quantia a ser posta à disposição 
da Embaixada para fazer [frente] às despesas de microfil- 
magem. 

d) Na hipótese muito provável de V. embarcar antes de concluído o 
trabalho de microfilmagem, V. combine com os nossos amigos 
da Embaixada (Aluizio,92 Araújo Castro,93 Dias Carneiro94 são 
excelentes amigos) para se ocuparem da ultimação e remessa 
da microfilmagem; converse com o Embaixador95 que é uma 
excelente pessoa. Deixe, afinal, tudo resolvido.96 
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2. O Segundo Tema: José Bonifácio 
 
 

Em conclusão, sempre que me ponho a estudar José Bonifácio 
saio amargurado e com a impressão do espetáculo de um grande, 

de um imenso fracasso humano. E não gosto desta conclusão.97 

Luiz Camillo 
 
 
 

O segundo tema discutido por Luiz Camillo refere-se a José 
Bonifácio, cuja importância merece projeto interessante: trazer 
até nós a contribuição original e competente de alguém que, 
tendo nascido no século xVIII, continuou a exercer influência 
na vida política brasileira durante o século xIx. Seu objetivo é 
criar um fundo arquivístico e, de posse deste, publicar as obras 
completas de José Bonifácio. 

Em dezembro de 1946, Ribeiro Couto escreve uma carta 
entusiástica a Luiz Camillo, dando conta de suas  pesquisas 
sobre José Bonifácio conforme incumbência solicitada. Com esse 
compromisso, vasculhara a Biblioteca e a Academia de Ciências 
de Lisboa. O diplomata considera José Bonifácio o brasileiro mais 
completo de todos os tempos, mas reclama com o amigo: por 
que este não lhe enviara a lista dos trabalhos que o Itamaraty já 
possuía, para evitar que lhe remetesse material duplicado? 

 
 

Mais de metade dos trabalhos científicos do José Bonifácio se 
encontra em jornais ou outras publicações da França, Suécia, 
Inglaterra e Alemanha. Desse material, qual é o que você já 
possui? 
Mande-me pois dizer, para Paris, com urgência, que é que o 
mineiro tem. 
Forte dessa informação, tratarei de obter cópia do que o mineiro 
não tenha — e então o baiano terá. 
Concluo. A publicação completa das obras de José Bonifácio será 
a maior contribuição bibliográfica do Itamaraty para o retrato 
completo do Brasil menino e engatinhante. Não vejo em que 
essas obras completas valham menos — longe disso — que as 
obras completas do Barão.98 

 
Luiz Camillo põe-se em campo e solicita colaboração a 

diversos diplomatas, enviando cartas com pedidos de notícia 
sobre a produção científica e demais trabalhos de José Bonifácio. 
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Comunica-se com Paulo Carneiro, Roberto Assumpção de Araújo, 
Sérgio Armando Frazão, Jorge d’Escragnolle Taunay. Em carta a 
Roberto Assumpção, fala de seus planos de publicação das obras 
de José Bonifácio e comunica-lhe que 

 
 

pela C. T. C. Nº 5 de 31 de maio de 1945 foi solicitada a remessa, 
com a possível urgência, de cópias em microfilmes das Memórias 
Científicas de José Bonifácio, publicadas em jornais estrangeiros. É 
necessário, igualmente, apressar a remessa desse material que se 
destina à impressão das Obras Completas de José Bonifácio.99 

 
 

A resposta de Luiz Camillo a Ribeiro Couto, datada de 26 de 
maio de 1947, é um resumo do que necessita para ultimar seu 
trabalho. Sabe, porém, das dificuldades que terá pela frente. 
Declarando-se um velho josebonifaciano, desta vez ele remete, 
conscienciosamente, as informações requisitadas. No seu caderno 
de notas,100 encontram-se, aliás, indicações e numerações deta- 
lhadas e precisas sobre o projeto de publicação do trabalho. A 
carta é documento pessoal valioso, competente e verdadeiro, 
porque mostra os percalços que este sabedor extraordinário, 
como mais tarde dele dirá Ribeiro Couto, é obrigado a enfrentar 
para levar seus planos adiante. 

 
 

Respondo hoje às suas duas cartas: de 10 de dezembro e 11 de 
maio e, de início, desejo explicar, mais ou menos mal, as razões 
dessa demora. (Poderia observar, entre parêntese, que V. também 
se revelou péssimo correspondente, pois, só em dezembro 
atendeu ao meu pedido de 28 de maio. Prefiro, entretanto, em 
homenagem ao José Bonifácio, abrir mão da reclamação.) 
V. não ignora as ocupações e preocupações burocráticas que aqui 
tenho sob minha responsabilidade: o Consulado A que precisa 
do regulamento da capitania dos portos, um volume da Coleção 
de Leis que foi extraviado durante a guerra e está esgotado na 
Imprensa Nacional, uma bibliografia, de duas páginas, sobre 
história do Brasil e não sei que mais. São tarefas sem importância, 
são maços e são maçadas, mas que têm prioridade porque a 
realidade é que sou pago pelo Itamaraty para reunir os materiais 
para que os outros estudem e não para estudar eu próprio. É 
claro que, no fundo, tenho diante de mim o melancólico quadro 
de “estar com bico n’água e morrendo de sede”, pois, vivo a 
repetir o verso do Mário de Andrade do Acalanto do Seringueiro. 
Mas, no meu caso, vivo rodeado de um mundão de livros que 
desejo ler e não posso. 
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Além dessas ponderações que apenas exprimem a relativa capa- 
cidade de sacrificar as tarefas que me são mais caras, em proveito 
de deveres burocráticos sem interesse, há outra que resumo a 
seguir. Sou um velho Josebonifaciano. Muito mais velho do que 
V. pode julgar, pois, tendo tido, inicialmente, uma formação 
científica e não literária, desde muito cedo passei a admirar 
a figura desse brasileiro, do século 18, educado em Coimbra, 
que colaborava em revistas científicas da Alemanha, da áustria 
e da Escandinávia, no apogeu do século das luzes, quando o 
trabalho intelectual possuía toda uma preparação aristocrática e 
de ingênuo academicismo que enchiam de barreiras e entraves 
o templo das ciências. 
As suas descobertas de minerais, as suas explicações sobre a 
origem dos diamantes, a colaboração a Haüy, etc, encheram-me 
de entusiasmo, diante do relativismo da pesquisa científica 
contemporânea. Mas, quando passei a me preocupar com os 
problemas da realidade histórico-social do Brasil, o problema 
José Bonifácio cresceu desmesuradamente e levou-me às mais 
amargas conclusões (que não são minhas, mas de todos que 
estudarem a sua vida e as suas obras). 
O Brasil é um país mais ou menos anedótico porque não resolveu, 
quando era possível resolvê-los racionalmente, os grandes pro- 
blemas do trabalho e da educação, isto é, escravidão, índios, 
universidade, imigração, regime de terras, etc. Ninguém, tendo em 
vista a relatividade e a oportunidade do seu momento histórico, 
analisou, meditou e colocou esses problemas com a precisão e 
a objetividade de José Bonifácio. 
Nenhum brasileiro, nem mesmo Rui Barbosa, contou, ao mesmo 
tempo, com a sua autoridade intelectual, o seu prestígio político 
e a sua influência junto aos governantes. Não era José Bonifácio 
o mais ilustre dos brasileiros, nos círculos eruditos estrangeiros, 
da sua época? Não era o Patriarca da Independência? Não era o 
estadista a quem se confiava o imperador na mais tenra infância? 
Não se entregaram aos seus cuidados a independência do Brasil 
e os destinos do Império? 
E o resultado do enorme esforço, da sua capacidade afirmativa, dos 
seus sofrimentos é o que conhecemos: a escravidão arrastou-se por 
todo o século; o problema dos índios não foi resolvido senão 
pela destruição dos núcleos de população nativa; a questão da 
universidade está no mesmo pé do século atrás, isto é, dispomos 
das faculdades profissionais, fundadas por D. João VI (onde 
os centros de ensino de filosofia, de ciências e de pesquisa 
científica?); terras e colonização resolvem-se com a mesma 
mentalidade estúpida e escravocrata do princípio da sua época. 
A verdade é que sempre levam a melhor, no Brasil, os que 
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exilaram José Bonifácio, que negaram apoio aos seus projetos 
de ensino superior, de abolição de escravidão, de organização 
do trabalho e de tudo o mais que era o melhor que ele poderia 
ter legado ao país. 
Essa a linha dos que hostilizaram Nabuco, que negaram Rui e, 
tortuosos e dúplices em seus processos, são sempre afirmativos 
em suas posições. 
No fundo seria a luta entre a capacidade aquisitiva (poderia 
escrever rapacidade) e os que procuraram meditar sobre os 
grandes temas nacionais e servir aos interesses coletivos. 
Em conclusão, sempre que me ponho a estudar José Bonifácio 
saio amargurado e com a impressão do espetáculo de um grande, 
de um imenso fracasso humano. E não gosto desta conclusão. 
Voltemos agora ao nosso trabalho. Logo tive instruções para 
preparar os originais para impressão das Obras Completas de 
José Bonifácio — e sem entrar aqui em qualquer referência 
às dificuldades dessa iniciativa e que estão sempre presentes 
— procurei  fazer um levantamento rápido  dos seus escritos, 
mediante pesquisa nas melhores fontes de informação: Blake, 
Inocêncio, Vieira da Silva, o ensaio de Silva Maia, a Bibliografia 
andradina, de Alberto Souza, o Catálogo da Exposição José 
Bonifácio, a excelente biografia de José Bonifácio, do Octávio 
Tarquínio de Souza, publicada pela Livraria José Olímpio e os 
trechos escolhidos de José Bonifácio, também reunidos pelo 
Octávio Tarquínio de Souza, para a Biblioteca do Pensamento 
Vivo, da Livraria Martins, de São Paulo. (Dos três últimos livros, 
envio, por mala, exemplares para facilitar o seu trabalho, pois, 
é quase certo que V. os não possui aí em Paris). 
Colhidas essas informações iniciais, separei em três grupos o 
material a ser coligido: 
a) escritos de J. B. publicados ou republicados no Brasil – Dis- 
cursos, relatórios, poesias, manifestos, memórias, etc. Tudo isso 
pode ser obtido com relativa facilidade, inclusive manuscritos 
por ventura existentes no Instituto Histórico, Biblioteca Nacional, 
etc. Estou providenciando. 
b) Comunicações e relatórios de J. B., publicados nas Memórias 
da Academia das Ciências de Lisboa. Aqui começam as dificul- 
dades, como V. observa em sua carta. A coleção da Biblioteca 
do Itamaraty era muito incompleta. Encomendei o que faltava à 
Embaixada em Lisboa. Vieram alguns volumes. Outros estão a 
chegar, pois a autorização para adquirir os últimos exemplares 
aparecidos à venda foi expedida há mais de um mês. E a Embai- 
xada está trabalhando com plena eficiência. Faltam-nos apenas o 
seguinte: História e Memórias I-Série tomos II (único); III (1ª e 2ª 
parte); xI (2ª parte); Nova série tomos I (completo), II (completo), 
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III (completo), IV (completo), VI (lª parte); VIII (lª parte); Ix (lª 
parte), x (1ª parte) e xVII (lª e 2ª parte). Faltam-nos também as 
Memórias de Agricultura, Lisboa. 1781. 2 vols. 
Peço-lhe examinar a sua coleção e caso V. possua alguns tomos 
acima e queira cedê-los para a Biblioteca do Itamaraty é só es- 
crever, pois deles muito precisamos. Veja com muito cuidado a 
numeração, pois é grande a trapalhada. 
Há lª série, 2ª série e classe de ciências morais, etc. Mas, a contri- 
buição de J. B. aparecida nas páginas das Memórias da Academia 
não é difícil de ser reunida. 
Somados aos volumes, atualmente incorporados à Biblioteca do 
Itamaraty, os existentes no Instituto Histórico, Gabinete Português 
de Leitura e Biblioteca Nacional, devemos formar uma coleção 
completa. A questão agora é bater as cópias datilográficas. 
c) Escritos de José Bonifácio, aparecidos em revistas estrangeiras. 
Aqui bate o ponto. O Itamaraty nada possui e a sua pobreza é 
idêntica à do Instituto Histórico e da Biblioteca Nacional. É a con- 
clusão da sua carta e dos meus estudos. Precisamos de TUDO. 
Ao mesmo tempo que escrevia a V., em maio do ano passado, 
mandei ao Consulado Geral em Paris longa CT, de 31 de maio, 
solicitando fossem feitas as necessárias pesquisas na Biblioteca 
Nacional e adquiridos os microfilmes de todo o material encon- 
trado. 
Solicitava ainda fosse designado para realizar esse trabalho o 
nosso Frazão. (Peça-lhe para mostrar a CT aqui referida e muitos 
pedidos posteriores, constantes de cartas particulares). 
O Frazão, por muito ocupado, não pôde atender aos meus 
veementes apelos, o que se explica, pois a sua luta no Consulado 
Geral era brava. Mas o que não se explica é que não tenha 
conversado com V. a respeito e transferido as incumbências. 
Mas com a  sua última  carta tudo se  arranja. De  modo que 
passo a resumir o que preciso que V. providencie, com a maior 
urgência: 
1º) Segundo as informações, colhidas nas fontes mais seguras de 
informações, os trabalhos científicos de J. B. foram publicados 
entre 1790/1820 (?), em Anais de Química de Fourcroy, Revista 
da Sociedade Francesa de História Natural, Jornal de Minas 
de Freiberg, Jornal de Minas de Paris, Allgemeines Journal der 
Chimie de Leipzig, Jornal de Física, Atas ou Revista da Sociedade 
de História Natural de Paris. A primeira cousa a fazer é, por- 
tanto, procurar na Biblioteca Nacional de Paris as coleções dos 
periódicos acima indicados, anotar tudo quanto neles aparecer, 
de autoria de J. B. e adquirir cópias em microfilme. Na hipótese 
de não existirem coleções completas na Biblioteca Nacional de 
Paris, será conveniente recorrer à biblioteca da École Nationale 
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Supérieure des Mines, em Saint-Etienne, que deve possuir todas as 
coleções de periódicos científicos do início do século passado. 
2º) José Bonifácio foi membro de inúmeras sociedades científicas 
do seu tempo. Entre elas, convém lembrar Sociedade Filomática101 

e de História Natural de Paris, da Sociedade dos Investigadores 
da Natureza de Berlim, da Sociedade Mineralógica de Iena, das 
Sociedades Geológica de Londres e Werneriana de Edimburgo. 
É, assim, de grande utilidade verificar quais destas sociedades 
funcionam até hoje, se possuem arquivos e se neles existem 
traços da passagem de J. B., indicações dos trabalhos apresen- 
tados, impressos ou talvez ainda em manuscritos. 
Para as sociedades francesas, a tarefa é simples, pois basta recorrer 
a um indicador de instituições científicas e verificar os respectivos 
endereços. Para as alemãs a questão é mais difícil. De qualquer 
forma, a Biblioteca Nacional de Paris deve possuir coleções de 
atas, boletins ou memórias de todas elas, o que será suficiente 
para orientar as pesquisas e, possivelmente, para localizar os 
escritos de J. B. 
Os trabalhos aqui indicados demandam tempo e paciência, boa 
vontade e imaginação. Mas, materialmente, não são onerosos. 
Temos recursos no consulado em Paris para fazer face às des- 
pesas de microfilmagem que aliás, na Biblioteca Nacional, custa 
muito pouco. De modo que se V. ainda está tomado de entu- 
siasmo de colaborar em obra que reconhece do maior alcance 
cultural para o Itamaraty, mas que exige, na fase inicial em que 
se encontra, a abnegação e o anonimato de beneditino, meta 
mãos ao trabalho. 
Aqui fico para agradecer-lhe e bater palmas à sua contribuição 
que estou certo será definitiva.102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

378 



3. O Terceiro Tema: 
Os Arquivos Secretos da Wilhelmstrasse 

 
 

A sua leitura superficial desperta muitos problemas e 
questões que eu confio a V., debaixo da mais rigorosa 
reserva (por sua causa, é claro) que decorrem do meu 

empedernido ponto de vista que só a verdade educa  
e disciplina e dos hábitos intelectuais 

de ex-professor de história.103 

Luiz Camillo 
 
 
 

Ao enfatizar a importância da documentação da Wilhelmstrasse, 
Luiz Camillo deseja trazer à tona, publicando-a, uma documen- 
tação referente à contemporaneidade. São documentos relativos 
às relações Brasil-Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. 
Além de constituir um arquivo para futuras pesquisas, esta ope- 
ração historiográfica visa compreender e explicar, por meio da 
documentação criada por participantes ativos e testemunhos 
oculares, um momento histórico complexo. Por que as coisas 
aconteceram dessa forma e não de outra? 

Na carta a Roberto Assumpção, Luiz Camillo discorre sobre 
os problemas da documentação da Wilhelmstrasse, ou seja, 
dos papéis, de vária natureza — cartas, ofícios, telegramas, 
instruções e informações —, enviados pelo Ministério das 
Relações Exteriores da Alemanha à Embaixada da Alemanha, no 
Rio, e desta para a chancelaria em Berlim. Trata-se, portanto, de 
passado recente, recentíssimo. Luiz Camillo deseja revelar essa 
contemporaneidade como consciência histórica de um conflito de 
repercussão mundial e proporções assustadoras. Dele havíamos 
participado e ele fizera parte de nossa realidade política e 
econômica. Confrontos ideológicos em território brasileiro não 
podiam ser negados nem minimizados. 

O que Luiz Camillo discute nessa carta é a importância da 
transparência, da  honestidade  e da veracidade,  indispensáveis 
ao que ele considera um historiador objetivo. É preciso tomar 
conhecimento dessa importante documentação da Wilhelmstrasse. 
Estudá-la, a fim de esclarecer pontos obscuros. Publicá-la, torná-la 
accessível a historiadores e pessoas interessadas. Outros países já 
haviam publicado papéis importantes sobre suas próprias relações 
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com os países do Eixo. Ao referir-se indiretamente aos métodos 
inquisitoriais, Luiz Camillo fala como historiador e herdeiro de 
uma memória coletiva, mas a linguagem é também do homem 
mineiro, para quem a Inquisição ficara na tradição oral e escrita 
da família. Escreve ele: 

 
 

Não sei se V. teve ocasião de passar os olhos sobre Les archives 
secrètes de la Wilhelmstrasse. Librairie Plon. É documentário 
indispensável para se conhecer a história diplomática dos nossos 
dias e principalmente para o estudo da história internacional 
do totalitarismo, da expansão do fascismo. Apesar de menos 
completa que as edições inglesas, a edição francesa é bem feita 
e inteiramente selecionada. A sua leitura superficial desperta 
muitos problemas e questões que eu confio a V., debaixo da mais 
rigorosa reserva (por sua causa, é claro) que decorrem do meu 
empedernido ponto de vista que só a verdade educa e disciplina 
e dos hábitos intelectuais de ex-professor de história. Para o Brasil 
é infinitamente mais importante conhecer o desenvolvimento do 
fascismo no Brasil que no extremo-oriente. A repercussão, entre 
nós, foi maior. O problema é, portanto, mais grave. Apenas a 
nossa deficiência de historiadores objetivos é imensa. Isto é, o 
problema existe, mas não é estudado, discutido e examinado. 
Daqui a 20 anos, continuaremos a tratar, em nossos programas 
e em nossos cursos, do fascismo em todas as partes do mundo, 
menos no Brasil. A impressão é que tudo, entre nós, decorre 
da apresentação [prévia]. Como não há livros, documentos, etc, 
sobre uma série de fatos de extrema gravidade, suprimiremos 
os fatos e vamos ler o que acontece em outras partes. Assim a 
realidade só existe quando ela se apresenta graficamente e a 
representação — que é o traço do que existiu — se sobrepõe 
à própria realidade do fato e do fenômeno histórico. Tivesse o 
Brasil uma orientação política exterior apenas consciente (não 
positiva e mesmo não construtiva), essa orientação se traduziria 
em recolher as impressões sobre os nossos acontecimentos e os 
problemas que nos interessam. Mas ela é apenas negativa, isto é, 
ignora os dados mais essenciais dos problemas mais relevantes 
e, em conseqüência, nega a sua existência. É mais cômodo e 
infinitamente menos trabalhoso. Chegamos ao ponto que nos 
interessa, no momento. Como V. verificará pela leitura do índice 
dos Archives secrètes de la Wilhelmstrasse, todos os principais 
documentos, expedidos e recebidos, pela chancelaria do III 
Reich, relativos à França, Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos, 
áustria, Santa Sé, U. R. S. S., etc, estão publicados. Quanto ao 
Brasil, apenas duas ou três referências indiretas. O Itamaraty 
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ignora a existência do problema, do III Reich e, possivelmente, 
de A. Hitler. É mais simpático admitir a supressão dos últimos 
20 anos de história diplomática da Europa que atirar-se à 
enfadonha tarefa de pesquisar documentos, conferir traduções, 
rever microfilmes, etc. Essas são tarefas para os países incultos 
como a Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Se amanhã, por 
causa das minhas relações de amizade (pois, só apelando para 
o aspecto sentimental da minha posição de velho funcionário, 
mais ou menos inutilizado para os longos esforços e trabalhos) 
com V. ou com o F. Lobo,104 eu preparar uma C.T. — dirigida às 
Embaixadas de Paris ou de Londres — solicitando informações 
onde se encontram os documentos da Wilhelmstrasse, refe- 
rentes ao Brasil — vem o Itamaraty abaixo. Se falar em comprar 
os microfilmes desses documentos — é questão para forca e a 
ideia de mandar pesquisá-los e microfilmá-los será para forca e 
excomunhão. 
De toda essa lengalenga, fica uma indagação no ar. Será 
possível obter, extra-oficialmente, informações sobre o destino 
e paradeiro dos documentos da Wilhelmstrasse, referentes ao 
Brasil, isto é, onde se encontram os telegramas, ofícios, instruções 
e informações da Embaixada da Alemanha, no Rio, expedidos e 
recebidos? Estão em Paris ou em Londres? Será possível adquirir 
os microfilmes de todo esse material que foi todo microfilmado? 
Tudo isso, é claro, deve ser tratado em caráter particular, 
comercial, etc.105 

 
Nessas cartas a diplomatas amigos evidencia-se a atuação 

de Luiz Camillo no Serviço de Documentação. Foram escritas 
em período de grande produção intelectual, de maquinações 
cerebrais, período esse intercalado por desilusões de ordem 
política — entre 1947 e 1950 — e também marcado por doença 
e viagem aos Estados Unidos para uma cirurgia de grande risco. 
Nunca abandonará, porém, seu interesse, sua paixão maior: a 
história. Mas não só isso. Sua visão de historiador está nelas, por 
inteiro: o que pensa, como pensa seu trabalho. Nelas também 
estão reflexões mais pessoais e sua permanente angústia pelo 
Brasil. Muitas vezes, ao lê-las, sente-se que Luiz Camillo escreve 
para um diplomata quase hipotético, fruto de seu desejo de que 
realizassem o que não pudera ele próprio realizar. 

Em 3 de abril de 1950, já bastante doente, descreve as mu- 
danças que vira acontecer naquela metade de século; caracte- 
risticamente, seu pensamento vai e volta, retorna ao passado, 
dali retira algumas similitudes com o momento presente, com a 

 

 
381 



mentalidade brasileira, com a repetição do que qualifica como 
desconhecimento. Percebe-se nesta carta a Mário Calábria uma 
identificação positiva do traço radicalmente multicultural, multi- 
étnico da condição brasileira. Há, também, um desabafo, discreto, 
de decepções e tristezas. 

 
 

Tenho algumas cartas suas a responder e muita vontade de 
escrever-lhe longamente. Mas os dias vão se passando e eu, na 
luta das atividades que seriam normais para qualquer um, vou 
adiando indefinidamente este prazer. A carta que V. me escreveu 
por ocasião do meu aniversário106  tocou-me  profundamente, 
pois os anos, somados aos insucessos, às tentativas malogradas, 
deixam uma segura impressão de vazio que só de raro uma 
palavra como a sua consegue iluminar. Fico a refletir que nem 
tudo se perdeu. A observação que uma conversa despertou uma 
curiosidade intelectual já é, para mim, pagamento generoso. 
Aqui, não há novidade de monta. Seguimos o caminho que 
muitos erros e muitos desconhecimentos criaram e continuam 
a condicionar. Já estou ficando velho e como tive relativa 
precocidade para ler e percorrer revistas ilustradas, criei uma 
visão pictórica muito nítida dos últimos cinqüenta anos:  do 
império britânico em seu apogeu ao apogeu da República 
Americana. O conceito das grandes potências variou muito nesse 
período. Assisti ao desaparecimento, como nações imperialistas 
e poderosas, da Alemanha, da áustria, da Itália e da Espanha. 
Que diferença entre o prestígio da França e do Império Britânico, 
entre 1914 e 1950. Mas, no Brasil, continuamos vivendo meio 
século atrás e o temor jacobino dos quistos raciais é o mesmo. 
Passamos para a frente do palco, mas a mentalidade é  a 
mesma e — república-sul-americanamente — receamos que as 
esquadras austríacas ou espanholas venham bombardear a praia 
de Copacabana ou ocupar São Paulo. Como aos acontecimentos 
nacionais não correspondeu uma formação orgânica, um 
desenvolvimento interno, o Brasil não se julga, e não pode se 
julgar, uma Nação na vanguarda da civilização ocidental. Mas é, 
porque as outras saíram do teatro. Resultado, é ao que assistimos: 
o drama de um país retrógrado, dominado por uma casta feudal, 
nativista e pateta, uma burocracia reacionária e insuficiente. Não 
resolvemos problemas, nem criamos condições de civilização, 
mas organizamos repartições públicas. 
O período colonial — com a sua imensa realização humana que 
resultava apenas do homem português isolado e abandonado, 
sem escolas, sem fábricas e sem porosidade — do indivíduo que 
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criava uma nação contra tudo e principalmente contra a legis- 
lação, os processos e a administração da metrópole, esse período 
colonial ficou intacto, agressivo e eficiente como uma barata que 
põe ovos por toda a casa e continua a infectá-la mesmo depois 
de destruída. Veja, por exemplo, quais as constantes das medidas 
administrativas, militares e jurídicas da metrópole; a luta contra 
o estrangeiro e a defesa ciumenta do território. 
Martim Afonso de Sousa, no princípio do século 16, encontrou 
colonos no Norte do país, na altura de Pernambuco, destruiu 
as suas feitorias, enterrou-os vivos na areia ardente das praias e 
serviu-se deles para alvo, nos exercícios de flexa dos índios. Há 
dezenas e dezenas de leis, cartas-régias, alvarás, portarias para 
impedir que estrangeiros viessem ou negociassem com o Brasil. 
Era sempre proibido passar de uma capitania para outra. Tomemos 
o nosso João Francisco Lisboa e já encontramos: a legislação 
portuguesa sempre procurou contrariar e dificultar a emigração 
e embaraçar o livre trânsito dos súditos. Citaremos, entre outras, 
as cartas régias de 3 de setembro de 1667, 28 de abril de 1674, 14 
de fevereiro e 21 de março de 1694, decretos de 26 de novembro 
de 1709 e 19 de fevereiro de 1711 e provisões de 28 de março 
e 12 de agosto de 1709, 24 de março de 1713 e 24 de fevereiro 
de 1744. A lei de 20 de março de 1720 deve ser examinada em 
particular pois é o modelo sempre preferido pelos séculos afora. 
Nela se estabelecia a exigência da prova de cidadania portuguesa 
completa, a garantia do emprego certo no Brasil, a nomeação do 
governo e a certeza dos recursos. Para vir colonizar o Brasil era 
indispensável provar que se podia viver longe dele. Eliminava-se 
o espírito de aventura e a imensa esperança de criar uma vida. 
Em 1785, pelo alvará de 5 de fevereiro, foram mandadas destruir 
as fábricas de tecidos de algodão, em Minas, S. Paulo e Rio de 
Janeiro, onde  a  tecelagem  do  algodão  nacional  tomara  vulto 
considerável. O colono não podia utilizar os produtos da terra. 
Vê V. que as providências do Instituto do álcool e Açúcar, e 
do Departamento Nacional do Café mandando, em nossos dias, 
destruir os engenhos de açúcar e arrancar as plantações de café, 
não constituem novidades. As plantações de café foram proibidas 
durante quase todo o Estado Novo, e a sua exportação, que nos 
rendeu, em 1950, mais de 400 milhões de dólares, resultou da 
produção de cafezais ilegal e clandestinamente plantados. Em 
poucas palavras — metade da nossa exportação foi resultado da 
contravenção generalizada em Minas, Goiás, Paraná e Espírito 
Santo. Também a república de Andorra tem a sua principal fonte 
de renda no contrabando... 
Esta carta possui vários intuitos: (...) E também para cuidar de 
livros, enfermidade pior que hipertensão arterial. Nunca para fazer 
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considerações sobre legislação colonial. Agora vou aproveitar o 
tempo para tratar dos livros. Em minhas inúteis peregrinações 
pelas bibliografias e catálogos, fui selecionando e anotando um 
certo número de obras alemãs que em ocasiões diversas freqüentei 
com alguma assiduidade. Mas, a guerra, o Estado Novo e todas 
as dificuldades de vida, eliminaram esperanças de novas leituras 
e descobertas. Ficaram as listas e notas. Não sei a situação do 
mercado de livros na Alemanha, pois Leipzig, que era o centro 
bibliográfico da Europa, está hoje inacessível. Refiz as listas que 
incluo junto, em duas outras vias para facilitar o seu trabalho. 
V. entregará um ou mais exemplares aos livreiros de Frankfurt 
pedindo-lhes preços e condições. E encaminhará os resultados 
sempre que aparecerem. Responderei pronto. Quase todos os  
itens dizem respeito aos estudos alemães sobre o Brasil. Mais 
informações V. encontrará nos dois pequenos livros de Oscar 
Canstatt (Kritisches Repertorium der Deutsche — Brasilianische 
Literatur e Nachtrag zum ...) que muito lhe recomendo. As obras 
de Spix, Martius e Pohl, com os álbuns, devem ser raras e de 
preços elevados. Vão apenas para tranqüilidade de consciência. 
Como meio de pagamento, enviarei cheque, ou dólares, pagáveis 
em Nova York, em seu nome pessoal. 
Nos livros de Canstatt V. encontrará todos os elementos de 
informação sobre a bibliografia alemã-brasileira. Verificadas as 
possibilidades de adquirir, por seu intermédio, livros alemães e 
agradecendo-lhe a tarefa, enviarei as listas das falhas da Biblioteca, 
que são numerosas. A relação junto, por tratar de livros para 
meu uso particular, deve ser trabalhada sem pressa. A questão é 
encontrar alguns por preços accessíveis. 
Não poderia mandar sacas de café para V. trocar por livros?107 

 
O pensamento de Luiz Camillo torna-se cada vez mais radical, 

mais complexo. Suas cartas revelam-se instrumento anticonven- 
cional e antiburocrático, capaz, ao mesmo tempo, de reagir às 
medidas e aos valores oficiais impostos e de preconizar uma 
política educacional e cultural, no Brasil, voltada para o interior 
e o exterior e dirigida ao futuro. A natureza dialógica do texto 
epistolográfico certamente serviu aos projetos críticos e historio- 
gráficos de Luiz Camillo. 
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AINDA O ITAMARATY 
 
 

Será que a liberdade é uma bobagem?… Será que o direito 
é uma bobagem! … A vida humana é que é alguma coisa 

a mais que ciências, artes e profissões. E é nessa vida  
que a liberdade tem um sentido, e o direito dos homens. 

A liberdade não é um prêmio, é uma sanção. 
Que há de vir.1 

Mário de Andrade 
 
 
 

Ao assinar o Manifesto, Luiz Camillo provoca uma ruptura em 
sua existência. Vivera de tal modo, e tão intensamente, aquele 
período que as  repercussões  em  seu  ânimo  e  sua  saúde  não 
se fariam tardar. Reintegrado ao Itamaraty, em 1946, volta ao 
Serviço de Documentação e à Biblioteca. Motivado, recomeça 
o trabalho cheio de ideias e iniciativas. Sente, porém, que terá 
dificuldades nessa sua segunda experiência, porque “no momento 
atual, a minha posição é péssima e antevejo que o período de 
luta ainda não terminou”. Mineiramente, porém, confessa: “(...) 
não gosto de lutar e fujo às provocações, mas aceito as paradas 
que me são impostas.”2 Em carta ao diplomata Heraldo Pacheco 
de Oliveira, explica: 

 
 

A minha integração no Itamaraty não se verificou sem dificul- 
dades, surgidas à última hora, pois, pela boa-fé que sempre pus 
nos assuntos de meu interesse pessoal, não me preocupei muito 
em obtê-la, no período compreendido entre 29 de outubro e 2 



de dezembro, quando todas as facilidades eram oferecidas em 
vista da expectativa da vitória do Brigadeiro Eduardo Gomes. 
A partir de dezembro, essas facilidades transformaram-se, por 
encantamento, em óbices e resistências que muito custei a 
eliminar. Afinal, depois da luta tão injusta quanto inglória (todos 
os signatários do Manifesto Mineiro foram reintegrados, apenas 
o Itamaraty julgava-se no direito de abrir uma exceção) voltei 
para o meu lugar. E senti muito que V. aqui não estivesse para 
verificar o acerto de sua profecia, feita por ocasião da minha 
exoneração: todos os empreendimentos de minha iniciativa, todos 
sem exceção que estavam adiantados e não ofereciam trabalho 
para serem levados a bom termo foram continuados, concluídos 
e apresentados, sem a menor referência aos que nele trabalharam. 
E naturalmente o perpétuo silêncio que devia cair sobre os meus 
empreendimentos cobriu, igualmente, tudo quanto V. fez, traba- 
lhando comigo, em um período em que para impossibilitar-me de 
realizar qualquer tarefa, tudo nos era negado: pessoal, material, 
acomodações e toda a espécie de recursos. 
No que me diz respeito, só tenho motivos para rir, pois jamais 
julguei que fosse tão profunda a falta de imaginação dos brasi- 
leiros que, vivendo no estrangeiro, pagos regiamente por uma 
população miserável que morre de fome, deveriam ter uma 
compreensão mais real e ampla dos problemas do seu país. V. 
deve se recordar, com perfeita segurança, como arrancamos 
da indiferença e da incompreensão do D. A. a atualização dos 
Relatórios, o Livro Verde e as Obras do Barão do Rio Branco e 
outras iniciativas semelhantes — sem aparato e sem mistificação 
— apenas cumprindo o mais elementar dever de quem recebe 
vencimentos dos cofres públicos, que é o de trabalhar no inte- 
resse da coletividade. E avalia, tão bem quanto eu, como esses 
trabalhos são insignificantes em face dos problemas do Brasil que 
definha, esgota-se e se acaba por falta de escolas, de pontes, de 
estradas, de hospitais, de tudo enfim que representa o conheci- 
mento por parte dos governantes e responsáveis, da existência 
real de profundas e lancinantes necessidades humanas.3 

 
Ironicamente, Luiz Camillo viverá, nessa volta ao Itamaraty, 

uma fase de trabalho extremamente produtivo. Mas seria o mesmo 
homem? O que teria mudado? Ele procura fazer uma revisão do 
que lhe acontecera nos últimos anos. Que caminhos deve tomar? 
Pensa nos convites para pesquisar na Biblioteca do Congresso, 
em Washington, que recusara. Dois, em 1942.4 Agora, com seu 
retorno, o convite lhe é reiterado5 por Lewis Hanke,6 diretor da 
Hispanic Foundation, centro de estudos da mesma Biblioteca. 
Luiz Camillo gostaria de aprofundar seus conhecimentos de 
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história, dar-lhes ainda mais rigor. Considera-se um autodidata. 
A direção do seu espírito é a pesquisa histórica, caminho que 
deseja continuar a trilhar. Em 1947, recomeça apontamentos para 
diversas investigações: história monetária, os ingleses e o Brasil, 
Minas e o quinto do ouro, iniciados em 1946. Nesse caderno de 
notas, descreve as dificuldades que encontra para realizar com 
método trabalhos em história e confessa sua esperança de poder, 
algum dia, fazer “estudos sérios sobre ramos quase inexistentes 
no Brasil e para os quais poderia contribuir com algumas pedras 
de utilidade”.7 

Ao delinear para o irmão João Camilo um verdadeiro programa 
de estudos históricos, escreve sobre as falhas que tivera em sua 
formação. 

 
 

Faltou-me toda orientação externa e aprendi à minha custa o 
que significa imenso prejuízo. Há muitas coisas, observações e 
fatos que podem ser aprendidos em qualquer época e há outros 
que mudam a estrutura de todos os acontecimentos. É preciso 
insistir sob a última ordem de estudos, pois tanto melhor eles são 
feitos tanto mais precisos e sistematizados são os secundários. 
Por exemplo, sei e sei razoavelmente bem a história moderna, 
principalmente tudo quanto diz respeito ao movimento de 
expansão dos povos europeus, a partir do século xVI e da história 
da América. Quando digo ter conhecimento é realmente ter estu- 
dado os aspectos essenciais, em vistas dos mais seguros pontos 
de vista da crítica histórica, isto é, desde o desenvolvimento da 
ciência náutica em Espanha e Portugal, as rotas terrestres para o 
Oriente, a circum-navegação da áfrica, o comércio com o Oriente 
na Idade Média, o ambiente cultural e científico da Inglaterra, nos 
reinados de Henrique VIII e Elizabeth I, o movimento expansio- 
nista britânico, a derrota da Terrível Armada, o protestantismo, a 
formação do espírito capitalista, os banqueiros e o comércio de 
Flandres, etc. Também tudo quanto se seguiu ao conhecimento 
do Novo Mundo, as conseqüências na Europa, o desenvolvimento 
da colonização em geral, em particular em todas as regiões da 
América, etc. Mas faltam-me conhecimentos seguros de história 
da filosofia, de metafísica, de filosofia da história, etc. Os meus 
estudos ficam todos mais ou menos sem uma certa estrutura e eu 
esbarro diante de dificuldades invencíveis. É preciso, portanto, 
que V. elimine esses defeitos de formação que em mim eram 
inevitáveis, pois como V. sabe, fui um tremendo autodidata, mal, 
aliás, de toda a minha geração.8 

 
Simultaneamente,  embora  desiludido  da  política  —  mas 
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nem por isso conivente —, invade-o às vezes “um vago desejo 
de retornar às lides de foliculário de província. Estou calado 
no meu canto, ouvindo e não respondendo, mas, a minha 
insensibilidade pelo que vai acontecendo no país não é, e não 
podia ser, absoluta.”9 Luiz Camillo ainda está envolvido — e 
muito interessado — na política brasileira. Uma prova disso 
é sua análise  do resultado das eleições de  19 de janeiro  de 
1947. Argutamente, ele prevê problemas de governança, que 
persistem até hoje, devido à discrepância das maiorias nos 
Estados e na União, criando uma tensão entre os eixos federativo 
e partidário. 

 
 

A emoção da vitória e do inesperado é de tal maneira absorvente 
que a maioria dos responsáveis pela situação política nacional não 
está preocupada com o problema central que vai agora dominar 
o panorama político do Brasil: como vai ser posta em funcio- 
namento a Constituição de 18 de setembro [de 1946], quando 
a maioria do parlamento, isto é, o conjunto P.S.D + P.T.B não 
representa mais a maioria da opinião pública dos estados e está 
em oposição aos governos estaduais? O poder político reverte 
agora aos estados — apurado nas mais lisas e mais democráticas 
das eleições que o Brasil conheceu. Os P.S.D + P.T.B [que] 
perderam todas as eleições nos Estados, são numericamente 
maioria na Câmara Federal e Senado e vão ser combatidos pelos 
governadores e assembléias estaduais? Onde a maioria? Vê V. 
que a minha desprezada teoria dos mandatos  antes,  de  dois 
anos no máximo, encontra na situação caótica que vamos viver 
mais uma confirmação. Não fossem os mandatos atuais de tantos 
anos e já em 1947 seria possível realizar eleições gerais em todo 
o país e os parlamentares eleitos — representando realmente 
a opinião política dos Estados — poderiam realizar a obra de 
recuperação que se faz indispensável para que o Brasil prossiga 
o seu caminho.10 

 
A vitória de Milton Campos, pela UDN, naquelas eleições, é 

inesperada, resultado, entre outros fatores, de uma ruptura no 
PSD e do apoio que o PR mineiro e os comunistas lhe oferecem. 
Este mesmo apoio do PR, essencial para a eleição de governador 
em Minas naqueles idos de 1940 e 1950, não acontecerá em 1950, 
quando o PR coligar-se-á ao PSD, ajudando-o a eleger Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, apoiado também pelo PTB. 
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Em carta a Milton Campos, Luiz Camillo desculpa-se por não 
ter comparecido à posse do amigo, recém-eleito para o governo 
de Minas. A posse coincidira com uma “semana tempestuosa”, 
mas tem esperanças que poderá abraçá-lo futuramente. Ao 
mesmo tempo, Luiz Camillo intercede pelo diplomata Hélio Lobo, 
explicando as razões de ordem política que o haviam retirado 
dos quadros do Itamaraty. Na revolução de 1932, recusara-se a 
ser intermediário na compra de armas para as forças governistas 
atacarem São Paulo. Como diplomata e brasileiro, considerou 
que, ao fazê-lo, estaria sujando as mãos com o sangue  de 
outros brasileiros e cometendo um ato covarde. Eis a carta, “que 
se resume no pedido de uma palavra, ao mesmo tempo forte e 
afetuosa, em favor do Hélio Lobo”: 

 
 

Diplomata dos mais capazes do nosso corpo diplomático, com 
os melhores serviços prestados à política exterior do Brasil, 
encontrava-se, em 1932, em Haia, quando recebeu instruções do 
Itamaraty para providenciar a compra de armamentos destinados 
a sufocar a revolução constitucionalista de S. Paulo. Em carta 
dirigida ao chefe de governo de então (documento que é um dos 
mais elevados daqueles miseráveis tempos) alegou a sua posição 
de funcionário brasileiro, vivendo no estrangeiro há longos anos, 
cumpridor inexorável dos seus deveres e das ordens do Itamaraty, 
mas que se via premido pela dramática e desumana obrigação 
de adquirir armas e munições para fomentar uma luta entre 
irmãos. Não discutia a legitimidade do governo de fato existente 
no Brasil a que acatava com a maior correção. Pedia apenas que, 
em atenção aos longos serviços prestados ao país, vividos quase 
sempre no exterior e portanto tendo por todos os seus patrícios 
uma estima indistinta que não lhe permitia estabelecer as discri- 
minações existentes, fosse dispensado da incumbência que lhe 
era imposta e podia ser melhor desempenhada por outros. Como 
vê V., tratava-se de documento da maior dignidade e de absoluta 
serenidade e que teria assegurado ao Hélio Lobo a posição de 
acatamento e de respeito a que tem direito por todos os títulos, 
não fosse o seu destinatário um abúlico moral como Rebeco.11 

Foi exonerado em seguida, contra todos os regulamentos e tra- 
dições do Itamaraty. 
Veio a Constituição de 1934 e o Hélio Lobo foi reintegrado com 
inúmeras desvantagens e sacrifícios e a sua vida funcional, até 
o momento da sua aposentadoria pelo 177, em 1943, passou a 
ser, ao mesmo tempo, um modelo de dedicação ao trabalho, de 
devotamento ao Brasil, de sacrifícios e de misérias. Deram-lhe 
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os piores postos, reduziram as verbas de representação ao seu 
dispor, negaram-lhe credenciais para as tarefas mais humildes 
e cortaram-lhe todos os meios de trabalho. Apesar de tudo, ele 
continuou tranqüilo a honrar o nome do Brasil em todos os 
cargos que ocupou e a prestar-nos os maiores serviços, como, por 
exemplo, no Bureau Internacional do Trabalho, onde os meios de 
que dispunha eram tão reduzidos que com mulher e dois filhos 
não ganhava para manter um único empregado doméstico, fazia 
com a família a maior parte dos trabalhos caseiros. 
Por essa época, lembrou-se o nosso César de Fronteira de 
ingressar na Academia Brasileira de Letras (como título, alegou-se, 
no momento, um ensaio sobre Zola que impresso em tipo 14 
ou 16 daria um folheto de 12 páginas) e o Hélio Lobo12 negou-lhe 
o seu voto. 
Foi o fim. Daí por diante, esquadrinhou-se toda a vida particular 
e a carreira profissional do Hélio Lobo para justificar o 177. 
Nada foi possível alegar até que o destino, reencarnado aqui na 
sinistra figura do Filinto Müller, conseguiu violar uma sua carta, 
estritamente pessoal, dirigida ao Raul Fernandes em que havia 
referências pouco elogiosas ao Estado Novo, aos donos da vida 
e do Brasil. Essa carta íntima, violada pela censura policial, cons- 
tituiu a única base para a aposentadoria do Hélio Lobo, que se 
efetivou do dia para a noite sem maiores formalidades que a sua 
apresentação. Tudo fizemos para retardá-la de alguns dias, mas 
tratava-se de questão de vida e morte para o Rebeco, ferido agora 
em sua vaidade literária. Mais ou menos proibido de voltar ao 
Brasil, passou ele algum tempo nos Estados Unidos lecionando 
e fazendo traduções para viver. 
Convém acentuar que os dois gestos aqui referidos foram os únicos 
praticados por um membro do corpo diplomático brasileiro de 
reação à ignomínia dos quinze anos do getulitarismo. 
Houve, a seguir, tudo quanto V. conhece: o Manifesto Mineiro, 
a luta desesperada de 1944, a entrevista do José Américo, a 
campanha do Brigadeiro e por fim a constitucionalização do 
país. A nomeação do Raul Fernandes para a pasta das Relações 
Exteriores criou, para todos que tinham conhecimento dos fatos 
aqui referidos e nos círculos diplomáticos, como, por exemplo, 
de Washington, informados da capacidade do Hélio Lobo, um 
ambiente de confiança quanto às prontas medidas de reparação 
que por todos os títulos lhe são devidas. 
Mas, o calendário do Itamaraty ainda não marcou o 29 de 
outubro, 2 de dezembro ou 19 de janeiro. Vive ainda em fins 
de 1937, quando despedaçadas todas as aspirações democráticas 
brasileiras penetrava o país no regime do peculato  oficial e 
dos financiamentos e preparava-se o clima psicológico para o 
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discurso do Minas Gerais e a necessidade de remover o entulho 
das ideias mortas e das ideias estéreis. A [linda] repartição dos 
negócios estrangeiros, como dizia Lima Barreto, tem pruridos 
racistas, coloca o anti-semitismo entre os seus pontos de vista 
ortodoxos e os nossos mulatos de segunda geração têm profundas 
prevenções contra os homens de cor, como doutrina natural de 
um mandarinato, estranho à capacidade plasmadora do nosso 
povo e indiferente às únicas qualidades afirmativas da democracia 
de mestiço que realmente somos. 
Não há, aliás, originalidade na posição, ela repete-se, em todos 
os tempos e em todos os países onde os salários asiáticos, o anal- 
fabetismo, os homens descalços e em andrajos estão por baixo 
do fausto e da opulência. O Luxo asiático pode ser considerado 
um lugar comum de mau gosto, mas a realidade humana são os 
milhões de párias que morrem de fome. 
Desconhece-se, assim, a existência do processo democrático 
brasileiro, de partidos políticos não totalitários e vigora apenas a 
divisão de 1937, entre comunistas e integralistas com acentuadas 
vantagens para os últimos. 
É claro, portanto, que entre integralistas e comunistas não cabe 
qualquer preocupação de ordem moral. Simplificadas a estes 
extremos a questão, passam-se os meses e até hoje o problema 
da reparação moral, completa e cabal, devida ao Hélio Lobo, 
continua no mesmo ponto. 
Inventaram-se os mais estranhos entes de razão, as tolices mais 
transcendentais e bizantinismos mais obscuros para retardar e 
mesmo impedir qualquer solução, esquecendo-se, inicialmente, 
que tanto a disponibilidade não-remunerada como a aposenta- 
doria do Hélio Lobo fossem feitas com violação brutal aos regu- 
lamentos e normas do Itamaraty. Chegou-se, presentemente, a 
uma surpreendente descoberta: a reparação imposta pelo caso 
do Hélio Lobo importaria, necessariamente, na revisão de muitos 
outros atos de violência praticados pela ditadura e, portanto, 
para não ser o Ministério forçado a corrigir algumas dezenas 
de injustiças, de perseguições e de arbitrariedade, era preferível 
deixar intocada a maior de todas... 
Já não mais se preocupa com a ideia inicial (única, aliás, lógica e 
que consultaria realmente os interesses da nossa política exterior) 
que seria a de nomear o Hélio Lobo para uma das embaixadas 
de maior significação — pela necessidade de ter, nos postos 
de maior responsabilidade, homens à altura de seus deveres, 
pelos títulos que nenhum outro possui e, principalmente, por 
um gesto de reconhecimento moral que qualquer administração 
medianamente moralizada deve ao seu país, essa ideia que é, 
por todos os seus aspectos, tão cara aos mineiros e aos homens 
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que lutaram pelo restabelecimento da dignidade na vida prática 
brasileira, foi posta à margem. 
Eis aí, meu caro governador, toda a história do Hélio Lobo para 
a qual peço um momento da sua atenção, pois estou certo que 
V. tem tanto empenho, como os que mais o tenham — e hoje 
tem a maior autoridade de todos os mineiros — em não deixar 
que apodreçam no esquecimento os mineiros que, nos dias mais 
atrozes da vida brasileira da nossa geração, tiveram a coragem de 
lutar pela liberdade e defendê-la com discrição e dignidade.13 

 
 

Luiz Camillo tornara-se símbolo de resistência à ditadura, é 
verdade, mas paga um alto preço. Os amigos tentam refrear com 
conselhos de bom senso aquela entrega total que acaba por abalar 
sua saúde: deve despreocupar-se, cuidar da saúde e tentar levar 
a vida de modo ameno, metódico...14 

Procura um oculista em maio de 1947. Sente dificuldades para 
ler, julga precisar de óculos. O oculista, Dr. José Luiz Novaes, 
constata um derrame ocular, causado por pressão arterial eleva- 
díssima. Luiz Camillo conta a José Mindlin o que ocorrera: “De 
um dia para outro, tive uma queda considerável da visão esquerda 
e os médicos estão a exigir que leia pouco e escreva menos.”15 

Mas, leitor inveterado, depois de seis páginas de pedidos para o 
Itamaraty, pede ao diplomata Mário Moreira da Silva que lhe envie 
vários “desideratos pessoais” e, entre os desideratos (!) as obras 
completas de J. J. Rousseau, Hachette, 1857, de que inclusive já 
possui outras edições. Que maravilha seria “viver à margem do 
Lehman na contemplação das paisagens que tanto emocionavam 
J. J. Rousseau e em cuja tranqüilidade ele preparou, na sua língua 
admirável de precisão e de conteúdo, todos os venenos da bon- 
dade natural que até aos nossos dias agitam os homens”.16 

Pouco tempo depois, ainda em 1947, outra brusca mudança 
na vida de Luiz Camillo. Milton Campos, sabendo de sua precária 
situação financeira, pede-lhe para aceitar a diretoria do Banco 
de Crédito Real de Minas Gerais. Os artigos que publicara sobre 
política econômica — sob o pseudônimo de “uma comissão 
de economistas” —, resultado de seus estudos, certamente 
pesaram na nomeação. Pesou também sua atuação política 
durante os anos difíceis da ditadura. O cargo, entretanto, não 
lhe traz nenhuma satisfação pessoal. Entedia-se. Parece não estar 
consciente de quanto lhe custará abdicar dos seus anseios mais 
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caros. Vida metódica? Impossível para um homem que acumula 
dois trabalhos estafantes: a chefia de uma biblioteca, que adora, 
e a diretoria de um banco, que apenas tolera. 

No escritório do Crédito Real, no centro da cidade, guarda na 
gaveta da mesa um livro de poemas aberto. Se o cliente demora-se 
nas explicações, o banqueiro Luiz Camillo, entediado, relê Rainer 
Maria Rilke. Conta Paulo Mendes Campos: 

 
 

Dizia o cliente: “Com o empréstimo, posso fazer uma composição, 
liquidar todos os débitos e dedicar-me ao aumento de produção 
da fábrica de arame farpado, que não dá para os pedidos.” Em 
confidência o poeta Rilke lhe dizia: “À volta de Deus, antiga 
torre, giro há milhares de anos; mas ainda não sei se sou uma 
tormenta, um falcão ou um grande canto.” 
Uma vez, quando lá cheguei, ele estava em reunião de diretoria. 
Levantou-se, disse aos colegas que tinha um assunto grave e 
inadiável para tratar comigo e me disse em voz abafada: “Vamos 
cair fora, que eu não agüento mais essa gente.” Lá fora tomamos 
um táxi: 
— Toca para qualquer lugar. 
— Como? 
— Para qualquer lugar onde não tenha banco. 
Então virou-se para mim: 
— Você leu o último romance do nosso Cornélio Penna? Eu 
estou deslumbrado!17 
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A VIAGEM PARA BOSTON: 
UM RECURSO DESESPERADO? 

 

 
 

Conto, naturalmente, com a sua mocidade, sobretudo de 
espírito, para o sucesso total de sua operação. Sei que você 
sairá dela como se tem saído sempre de todos os riscos da   

sua vida de revolucionário. O risco nunca constituiu para você 
nenhum dilema, e nisso está o melhor da muda admiração que 
sempre lhe dediquei. Precisamos todos de sua presença moral, 

e sei que isso há de constituir um fator da maior importância 
na vitória que, estou absolutamente confiante, 

você terá na operação.18 

Vinicius de Moraes 
 
 

As boas raízes do homem do Girau19  seguram fundo, 
mesmo fora da terra, as vitaminas velhas que nos ensinam a resistir 

e a esperar confiantemente. Temos certeza de que novas lutas o 
aguardam e que, como sempre, você estará na estacada conosco, 

no bom e renovado combate democrático.20 

Fausto Alvim 
 
 

Boston é a cidade histórica por excelência dos Estados Unidos. 
Mas as antigüidades aqui tem 30 anos. Houve muita literatura 

pela independência e mais verso heróico que luta brava.21 

Luiz Camillo 
 
 
 

A vida de Luiz Camillo continua cada vez mais “tumultuosa 
e complicada”, termos com que ele a define. A Conferência 
Interamericana para a Manutenção da Paz e da Segurança no 
Continente, em agosto de 1947, na qual se empenha com o 
entusiasmo e a dedicação habituais, aumenta sua carga de 
trabalho e responsabilidades. Fuma sem parar. A saúde piora 
sensivelmente. Não há meios de debelar a hipertensão insidiosa. 
José Mindlin escreve-lhe, pedindo que vá a São Paulo tentar 
algum novo tratamento, ouvir outra opinião. Mas no Rio, 
depois de ouvir alguns médicos, é aconselhado por Maurício de 
Lacerda a consultar-se com famoso cirurgião americano, o Dr. 
Smithwick, que praticava no Massachusetts Memorial Hospital 
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cirurgia para uma possível cura da hipertensão essencial: a 
simpatectomia esplâncnica bilateral. Luiz Camillo, desconhecendo, 
aparentemente, as conseqüências de ordem física, neurológica 
e psicológica que tal operação violenta lhe traria, decide-se a 
viajar. Foi uma decisão drástica. Recurso desesperado, ele também 
ignorava que nem sempre a operação trazia o resultado almejado: 
o controle da pressão. 

Em setembro de 1947, intempestivamente, parte Luiz Camillo 
para os Estados Unidos, acompanhado de seu filho mais velho, 
Luiz Felippe, então com 16 anos, único a falar inglês na família. 
Além da sua família, muitos amigos vão despedir-se dele no aero- 
porto. Solidários, continuamente, nos próximos meses, sensíveis 
às tribulações, ao isolamento forçado e aos sofrimentos do amigo 
no hospital, enviar-lhe-ão cartas. Ele recebe 142 cartas.22 Envia 
outras tantas. Procuram distraí-lo de todas as formas e, é claro, 
escolhem, de preferência, a política brasileira e a internacional 
como assunto. Tristão da Cunha, por exemplo, escreve carta em 
que faz um apanhado da situação política no Congresso Nacio- 
nal e o aconselha a tentar a homeopatia nos Estados Unidos… 
Carlos Drummond de Andrade relata, entre outras coisas, o II 
Congresso da Associação Brasileira dos Escritores (A. B. D. E) e a 
briga que ali travara com os comunistas. Confessa a Luiz Camillo 
seu espanto ao observar a atitude do amigo na despedida, ao 
deixar o Brasil: 

 
 

Devo dizer-lhe que sua atitude no dia do embarque me causou a 
maior impressão, tal a serenidade estóica de que Você deu mostra 
e a que só um espírito realmente amadurecido e animado por 
uma verdade mais alta — seja ela religiosa ou não — pode atingir. 
Agora que passou a grande apreensão, quero me congratular com 
Você pela dureza itabirana de sua fibra e confessar-lhe que eu, 
por muito menos, me revelaria um lamentável pescoço fraco.23 

 
Depois de uma viagem “tecnicamente perfeita, como são todas 

as grandes viagens por avião, e perfeitamente detestável para os 
viajantes”,24 Luiz Camillo chega a New York onde passa alguns 
dias. A cidade, para ele, 

 
 

supera qualquer descrição ou imaginação, correspondendo exa- 
tamente à ideia das modernas babilônias. Fiquei três ou quatro 
dias, mal refeito da viagem e aturdido pelo movimento, pelo 
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inesperado da minha viagem e pelos primeiros contatos com a 
vida americana. A impressão de N. Y. é, entretanto, de enjôo, tais 
as dimensões das suas casas, edifícios, túneis e viadutos. Tudo, 
no superlativo. São os edifícios mais altos do mundo, as pontes 
mais longas, os viadutos mais compridos, e assim por diante.25 

 
Admite ter dificuldade em anotar suas primeiras impressões 

dos Estados Unidos, porque, escreve, “[sou] de reações mais ou 
menos lentas e custo a responder  às  primeiras  impressões e 
porque não posso deixar de reconhecer que os momentos iniciais 
foram de surpresa e quase estarrecimento. Desculpe a palavra, 
mas o impacto da vida americana sobre mim foi excessivo.”26 

A princípio, apesar do  hotel ruim,  da comida,  que estranha, 
ainda está animado e consegue ver alguma coisa de New York. 
Encontra-se com Fernando Sabino, Jaime Ovalle e o diplomata 
Araújo Castro, residentes naquela cidade. Compara as livrarias 
européias com as americanas e confessa preferir as primeiras. 
Observa, espantado, a abundância e a variedade de produtos à 
venda nas grandes lojas, característica das sociedades de consumo; 
os produtos são comprados pelo puro prazer da compra, não 
por necessidade: 

 
 

Apenas uma boa casa de livros antigos sobre o Brasil e América, 
de algum interesse. Mas preços absurdos e inatingíveis. As demais 
apresentam sempre os best sellers, os mesmos romances e as 
mesmas obras vulgares. Não possuem nem de longe o encanto 
das pequenas livrarias francesas, no lado esquerdo do Sena onde 
cada casa tem sempre alguma (coisa) de interesse, que dá prazer 
ver e folhear. O que N. Y. possui de excepcional são as lojas, 
os department stores. O americano tem a loucura do comércio, 
que para ele é muito mais que o simples ato de adquirir alguma 
coisa de que se necessita. A compra e venda possuem aqui uma 
filosofia em si, são auto-suficientes e o americano entra em uma 
casa dessas para comprar, para realizar um ato quase litúrgico. 
Compra para comprar, porque isso lhe dá gosto, independente 
da necessidade de possuir alguma coisa. Há imensos department 
stores onde V. almoça, janta e compra desde alfinetes até 
automóveis, locomotivas ou tratores. O movimento de uma casa 
dessas é indescritível. Mas, no fundo, são os mesmos objetos, 
os mesmos modelos, preços e cores.27 
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Ele procura as livrarias antiquárias em busca de livros de 
interesse para a Biblioteca do Itamaraty. Suas observações são 
agudas, eruditas, de conhecedor inteligente. Escreve em 30 de 
setembro de 1947, já em Boston: 

 
 

Estive apenas 4 dias em New York. Dois dos quais aturdido pela 
primeira impressão, pela dificuldade de me locomover, pela 
adaptação no pior Hotel do mundo (o Century, está claro). Não 
vi museus, bibliotecas ou teatros. Restaurantes apenas o neces- 
sário para comer, tipo médio, de vaga ascendência italiana ou 
francesa. Estive na Brentano’s, no Gotham onde fiz a retificação 
que V. mandou posteriormente e onde encontrei um pequeno 
livro do Thomas Mann que procurava há muito e uma excelente 
revista Politics com uma notável contribuição sobre a posição de 
Wallace na política americana que vou enviar a V. para entregar ao 
Rafael Correia de Oliveira, pois é um artigo de extrema agudeza 
e precisão e estive ainda na Kraus Books.28 A Kraus Books é, 
sem dúvida, a melhor livraria de livros raros de New York não só 
pelo seu estoque, mas por causa da sua excelente biblioteca de 
referências, bibliografias, etc. que nunca consegui obter no Rio. 
Apesar de visitá-la durante algumas horas da tarde, sem querer 
subir e descer escadas, tendo visto apenas livros do 2º andar 
e mesmo assim aqueles que eram trazidos a uma mesa, fiquei 
contentíssimo. Tomei novas notas que vou enviar à biblioteca 
para conferir e espero, em minha volta a New York, completar a 
maior parte das deficiências, em matéria de bibliografia americana, 
da biblioteca do Itamaraty. 
Em New York mal avistei-me com o pessoal da Delegação 
Brasileira, todo ele atarefado com a reunião, eleição do Aranha, 
discursos do Marshall,29 Vyshinsky,30 etc. Estive com o Souza 
Gomes uma vez e com o Mafra outra. Com o Guerreiro falei 
apenas pelo telefone. Estive no Consulado duas vezes e saí 
algumas vezes com o Araújo Castro.31 

 
O mineiro de Itabira sente-se mal, extremamente mal, com a 

enormidade de tudo nos Estado Unidos. Estranha a mesmice das 
paisagens, das pessoas, das construções. O elemento humano ele 
não o alcança porque não fala a língua. Continua: 

 
 

Os dias de estadia em New York e da viagem até aqui, feita 
de automóvel em estradas que mais parecem reproduções 
das folhinhas da Padaria Bragança que reais, deram-me uma 
impressão de grandeza e de enjôo. Para que tanta cousa regular? 
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Não há lugar para nada específico e singular. Tudo existe de 
acordo com normas precisas, minuciosas e completas. O preto 
é preto, a água dos lagos é azul (azul mesmo), as estradas e 
os campos são verdes, as árvores são simétricas e parecem 
esquemas dos livros das escolas infantis. A ideia da regularidade, 
de reprodução de formas escolhidas tecnicamente, domina 
todos os aspectos da vida americana: todas as cidades da Nova 
Inglaterra são iguais umas às outras; as ruas das cidades iguais 
são também iguais e as casas das ruas iguais, das cidades iguais, 
são idênticas. Estou certo que o interior das casas, as mulheres, 
as crianças, os móveis e as flores também pouca diferença fazem 
umas das outras. Sem dificuldade, um americano que morou 
em New Haven pode sair de casa e ir para outra casa de New 
Bedford ou Concorde que encontrará o mesmo ambiente. Não 
estranhará nada. A ideia da regularidade é tão forte (ou antes 
decorre de fundamentos tão profundos) que se confunde com a 
própria natureza. Exemplos: as girls do Radio City Musical Hall 
de New York ou um rebanho de vacas amarelas ou brancas 
que vimos perto de Providence (desculpe o conhecimento 
geográfico dos Estados Unidos). Eram umas 50 vacas pastando 
tranqüilamente perto de um lago. As vacas, a relva, as árvores e 
os lagos pareciam desenhos muito bonitinhos de toda moça com 
muito jeito ou gosto e não parecia cousa alguma salvo quadros 
muito arrumadinhos de paisagens, pessoas e coisas irreais que 
só existem no vazio das suas imaginações. As vacas então eram 
uma maravilha de padronização de cor amarela, de manchas 
brancas e de gestos ritmados de pastar.32 

 
Em carta ao irmão João Camilo, ao descrever a viagem para 

Boston ele nota, de novo, a uniformidade, a repetição que 
encontra por toda parte. 

 
 

De New York a Boston, vim de automóvel. As estradas são 
perfeitas. Viajamos por um dos muitos parkways existentes: 
uma direção só, largura para 4 ou 5 automóveis, tudo riscado 
e marcado e arrumadinho. As mesmas árvores, as mesmas 
perspectivas, os mesmos restaurantes rústicos que são duplicados 
em série, com as idênticas comidas com idêntica ausência de 
gosto, os mesmos sorvetes, etc. Boston é considerada uma cidade 
excepcional nos Estados Unidos pelas suas tradições, o seu feitio 
europeu, etc. Mas, no fundo, a diferença só é perceptível a quem 
estiver aqui há muito tempo. É igual às demais. No caminho 
passamos por New Haven, Providence, New Bedford e New 
London. Mas, por mais que me esforce, não consigo notar uma 
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singularidade entre todas elas. São idênticas: as mesmas casas de 
madeira, no meio de árvores, os mesmos drugstores e os mesmos 
postos de gasolina.33 

 
Em Boston, Luiz Camillo submete-se a exames, exames e 

exames no Massachusetts Memorial Hospital.34 Escreve a Pedro 
Nava. Conta ao amigo o que está acontecendo. Faz observações 
sobre a medicina que experimenta, ao mesmo tempo que 
desenvolve observações lúcidas sobre a cultura americana e a 
incapacidade desse povo de interessar-se por outros povos. Não 
consegue perder, nem em meio à situação traumatizante que 
vive naquele momento, sua capacidade crítica. Também deseja 
saber como está a saúde do amigo e o que acontecera com o 
livro que este acabara de publicar. 

 
 

Estou pagando com juros elevados, nesta Casa de Saúde dos 
arredores de Boston, onde me encontro internado há quase 
três semanas, toda a minha ingênua resistência aos excelentes 
métodos da medicina brasileira e a minha incompreensão da 
bondade dos meus amigos médicos, como v., Maurício, Marcelo 
ou Carneiro, nesta desagradável experiência da medicina ame- 
ricana. No fundo, o que caracteriza todo o aparato médico dos 
Estados Unidos é a capacidade de cansar o doente pelo excesso 
das provas experimentais, dos testes de laboratórios e pelos 
prolongados períodos de observação e de dieta. Cheguei em 
Boston há um mês, gastei uma semana e pouco em provas as 
mais extensas e variadas e, no cabo de tudo isso, declara-me o 
Dr. Smithwick que não se considerava devidamente informado 
do meu estado, que precisava observar-me por mais 15 dias, 
no mínimo, etc. E estou assim, comendo arroz, sem sal e sem 
gordura, frutas e caldo de frutas, em um quarto de hospital à 
sua disposição. Aproveitaram a oportunidade e extraíram-me 
todos os dentes que julgaram infeccionados. A extração fez-se 
com o máximo de burocracia e aparato: penicilina, de 3 em 3 
horas, durante quase 10 dias e anestesia geral. Estou afinal livre 
de todos eles e merecedor da dupla-dentadura a que se referiu 
o Carlos Drummond. 
No dia do meu atropelado embarque para os Estados Unidos 
havia saído o seu livro. Não cheguei a vê-lo e acredito v. tenha 
mandado um exemplar para casa. Não vi também qualquer 
crítica nos jornais, principalmente nos suplementos literários de 
domingo. Aqui as notícias sobre o Brasil são escassas e vagas. No 
fundo, o brasileiro é o único povo que sabe geografia e o que 

 
 

401 



acontece nos outros países. A riqueza, a abundância e a facilidade 
da vida na América do Norte tornam o americano insensível a 
tudo quanto é estranho ao seu país. É possível que um grupo de 
intelectuais, excepcionalmente bem orientados, possua um rela- 
tivo conhecimento e interesse pelo Brasil. Mas, isso é raro e não 
pode ser levado em conta. As perguntas clássicas: Buenos Aires 
capital do Brasil, não são invulgares. E o que é pior é o desinte- 
resse por tudo que não é intrinsecamente americano, arrumado, 
padronizado e medido pelos padrões americanos. Mas volto ao 
seu livro para pedir-lhe mandar-me dizer o que aconteceu com 
ele e o que apareceu nos suplementos. 
As últimas notícias a seu respeito davam v. como completamente 
curado e em franca convalescença. Que assim tenha acontecido 
é o que mais desejo para v. e Nieta. E vs. podem avaliar o meu 
estado de espírito, internado em uma Casa de Saúde, em um país 
estrangeiro e onde tudo me é estranho e aborrecido: médico, 
enfermeiros, língua, alimentação e processos. Sei que estou bem 
tratado e que, tecnicamente, nada me falta. Mas, a ausência do 
meu ambiente, de minha casa e da minha família e dos meus 
amigos é tudo para um homem na minha idade e hábitos. Sinto 
um imenso isolamento e só à custa de muita força de vontade 
vou [cedendo] ao impulso irresistível de dar o fora e voltar para 
o Rio e tratar-me com vocês. 
Em relação ao meu tratamento nada há de positivo: os médicos 
fazem testes, perguntas, confabulam e mantêm-se discretos e 
atenciosos. No fundo, estou mais acreditando no Padre Antônio 
[Pinto] que no Santo Hospital do Dr. Smithwick. 
Caso v. já tenha tornado ao seu trabalho, deve dispor de mais 
tempo que antigamente, pois, segundo disse-me a Nieta na última 
vez que com ela falei pelo telefone, v. só retornaria à clínica 
lentamente. Nessa hipótese, deve sobrar-lhe algum tempo para 
escrever-me com vagar e mandar notícias minuciosas do que vem 
acontecendo por aí. O meu único alívio, no estado de espírito em 
que me encontro, é receber cartões de vs. E como a maior parte 
dos amigos tem saúde e trabalho, não escrevem tanto quanto eu 
desejava. Bem, meu caro Nava, paro por aqui este verdadeiro 
muro de lamentações e de pedido de cartas. Escrevo sobre uma 
mesa de hospital que se move a cada instante e torna quase 
ilegível a minha já péssima caligrafia.35 

 
Pedro Nava responde a Luiz Camillo, bastante crítico com o que 

denomina anatomopatologismo e laboratorismo dominantes. 
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Fiquei ciente do que Vce. diz da medicina americana. Era aliás 
o que eu pensava. Sua única superioridade reside na riqueza e 
nas instalações — facilidades que evidentemente concorrem para 
melhorar as condições de diagnóstico e prognóstico — e que aos 
menos prevenidos dão a impressão que o seu pragmatismo é 
uma verdadeira revolução nos processos médicos. Não há nada 
disso: até do ponto de vista teórico, a Escola Americana que é 
uma continuação aparatosa da Escola de Paris e portanto do 
positivismo comtiano — já foi superada. Até mesmo aí nos EE. 
UU. já há uma reação muito grande contra o anatomopatolo- 
gismo e o laboratorismo dominantes. Mas tudo isto são questões 
especulativas que … interessam pouco ao seu caso. A Vce. o que 
eu desejo é que eles examinem de fio a pavio e resolvam logo 
a terapêutica clínica ou cirurgia mais adequada ao seu caso e 
capaz de reduzir a cifras mais camaradas a sua pressão arterial. 
Pela sua carta não tive nenhuma certeza ou informação positiva 
relativas a sua operação. Afinal o que dizem os astros? Operam 
ou não operam? Por que essa demora? — Peço que Vce. escreva 
e esclareça tudo isto para nós aqui ficarmos cientes do que há 
e tranqüilos de saber avaliar de suas possibilidades de trabalho, 
volta para o Brasil, etc. Mande dizer tudo isso para ciência minha 
e do Maurício. (…) Se desgraça de muitos consolo é — tenho 
a declarar que também arranquei todos os dentes. Recitaremos 
em conjunto e como ficha de consolação o admirável poema do 
nosso Carlos, esperando que os dentes de resolvin e de hecolite 
nos confiram a calma e a serenidade que tanto desejamos… 
Compreendo bem o seu isolamento e a melancolia em que Vce. 
deve estar — doente, na cama e além do mais fora do seu meio. 
O que deve estar valendo é a companhia do seu filho que todos 
dizem ser um menino de primeira ordem. Para ele, um abraço 
meu. No que eu puder, de longe, procurarei ir distraindo sua 
solidão com minhas cartas. Cartas só de conversa mole como 
a de hoje e com poucas notícias de nossa terra que continua 
mergulhada naquela “austera, apagada e vil tristeza”.36 

 
Sim, a Luiz Camillo tiram-lhe todos os dentes, submetem-no 

à dieta brava de arroz cozido na água, sem sal e sem gordura, 
frutas e caldo de frutas. Melhora sensivelmente. A pressão desce 
a níveis normais e ele pensa até em voltar logo para o Brasil e 
nem ser operado, porque os médicos crêem que um período de 
desintoxicação poderá até mesmo evitar a cirurgia.37 Por razões 
nunca totalmente esclarecidas, decidem operá-lo. Trata-se de uma 
operação de risco. Talvez os médicos precisassem de estatísticas, 
de resultados, e, para isso, há de haver cobaias para uma operação 
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que confirmar-se-á, em poucos anos, desaconselhável. Na carta a 
Nava, pode-se constatar que a decisão a favor da operação não 
foi voz unânime entre os amigos médicos. O cardiologista de 
Luiz Camillo no Brasil era Weber Pimenta Bueno, porém não foi 
dele a indicação para a cirurgia. Embora reconhecendo que em 
alguns casos a cirurgia pudesse ter êxito, Pedro Nava descreverá 
em seu livro O círio perfeito, com minúcias, a simpatectomia, hoje 
considerada um equívoco e já o sendo, mesmo naquela época, 
para muitos especialistas. Uma verdadeira barbaridade, iniciada 
no Brasil, segundo Pedro Nava, lá pelos anos 1930, pelo cirurgião 
Joaquim Azarias de Brito: 

 
 

Outra coisa que está ligada ao seu nome: os primórdios da 
entrada da cirurgia no tratamento das afecções circulatórias no 
Rio de Janeiro. Ele praticou com êxito várias destas verdadeiras 
cirurgias de racha-capado que é a simpatectomia dorso-lombar 
ou operação de Smithwick. O doente era aberto de fora a fora, 
da raiz do pescoço à crista ilíaca, para a retirada da cadeia 
simpática. Num primeiro tempo dum lado e depois no outro. 
É uma cirurgia difícil, de dissecção, demorada, e que exige do 
operador sangue frio e muita técnica. Tem um pós-operatório 
tremendo que reclama do cirurgião atenção e variedade — às 
carradas — de conhecimentos terapêuticos. O Egon viu-o fazer 
em dois pacientes do pronto socorro e depois numa de suas 
doentes particulares, moça de 27 anos, com níveis tensionais 
que iam até às máximas sistólicas de 30. Isto foi aí por volta dos 
anos de 1939 ou 1940.38 

 
Pesquisa sobre a história da cirurgia confirma a atuação 

arriscada de Reginald H. Smithwick — designado, em 1946, chefe 
do Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina da Univer- 
sidade de Boston e cirurgião-chefe do Massachusetts Memorial 
Hospital. O tratamento cirúrgico da hipertensão arterial intratável, 
desenvolvido por Smithwick, atraía pacientes do mundo inteiro, 
assim como outros cirurgiões e dignitários deslumbrados que 
desejavam presenciar a performance do cirurgião. Com Smithwick 
trabalhavam dois líderes mundiais na medicina, o Dr. Chester 
Keefer, Diretor de Clínica Geral, e o Dr. Wilkens. Ironicamente, 
este último desbancou o temerário pioneiro — “e o puseram fora 
do ‘negócio’ da hipertensão” —,39 iniciando no mundo ocidental 
o primeiro tratamento clínico efetivo para a hipertensão essencial 
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com o uso de remédios à base de reserpina. Por essa contribuição, 
o Dr. Wilkens recebeu o Lasker Award. Foi o primeiro Presidente 
da American Heart Association. 

 
 
 

O ÍCONE NA IGREJA 
 
 

Tão jovem! Que jovem era! 
(Agora que idade tem?) 
Filho único, a mãe lhe dera 
Um nome e o mantivera: 
“ O menino da sua mãe.”40 

Fernando Pessoa 
 
 

E na imobilidade do leito que não posso abandonar 
procuro adivinhar o que está por fora, 
coberto pelo luar 
coberto pela neve 
vestido pelo gelo 
sem calor, sem vida, sem aspiração e sem amor41 

Luiz Camillo 
 
 
 

Enquanto os médicos hesitam e a operação não é marcada, 
Luiz Camillo pode passear pelas ruas de Boston, conhecer alguns 
museus, a Biblioteca Pública, acompanhado quase sempre 
por seu filho Luiz Felippe, Lauro Escorel e Jaime de Azevedo 
Rodrigues. Dá alguns giros pelos arredores. Vai à Univesidade 
de Harvard e aos locais históricos das vizinhanças: “Concorde, 
por exemplo, onde se travou a 1ª batalha entre ingleses e 
americanos na luta pela independência, etc. Muito verso heróico 
e pouca briga de verdade, como aconteceu no Brasil.”42 Às vezes, 
perambula sozinho pelas ruas da cidade, belíssimas àquela altura 
do ano, com as calçadas coalhadas de folhas secas e as árvores 
oferecendo um dégradé do vermelho ao marrom, do amarelo 
ao dourado. 

Uma tarde, passeando pelos arredores do hospital, observa 
uma igreja que o atrai. Entra. No altar, uma esplêndida versão 
do famoso ícone da Virgem de Vladimir, aquela que aponta o 
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caminho. Conhecida no Brasil como Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, a imagem é inspirada na arte bizantina do século xII. 
Luiz Camillo se emociona com a sua beleza. Ela lhe traz muitas 
lembranças. De Itabira, da igreja em que sua mãe, Rosa, e a 
prima, Julieta, eram zeladoras. Lá também havia, em um altar, 
aquela mesma imagem: o menino da sua mãe.43 Ajoelha-se. Medita 
longamente. Decide-se por voltar à religião, abandonada há muito, 
aos sacramentos. Em um confessionário, uma tabuleta, onde se 
lê: “fala-se português”. Faz uma confissão, “tão atenta quanto 
possível” e, no dia seguinte, comunga. Volta às suas crenças da 
infância, às humildes crenças de Itabira. Mas, se volta à religião, 
ele o faz a seu modo. Não freqüentará igrejas, não baterá no peito, 
simplesmente continuará a ser o que sempre foi: “um cristão na 
verdadeira acepção da palavra”, segundo Alceu Amoroso Lima. 
Até o fim da vida, manterá a fé do carvoeiro, para ele a que de 
fato salva e redime o ser humano. 

Alceu Amoroso Lima escreve-lhe belíssima carta. Vincula a 
conversão de Luiz Camillo não tanto às circunstâncias extrema- 
mente dolorosas por que estava passando, mas a um processo 
que já estava em curso há algum tempo. A volta à religião de seus 
pais não seria devida apenas à quebra de barreiras profundas 
pela pressão de um momento crucial — tudo o que sofrera nos 
Estados Unidos. A essa hipótese, que o jornalista e teólogo Luiz 
Paulo Horta considera mais plausível, contrapõe-se a de Alceu, 
bastante original. Para ele, a transcendência já estava inserida na 
vida de Luiz Camillo, traduzida nas lutas e superações anteriores. 
Seu anseio metafísico nunca cessara. Escreve Alceu: 

 
 

Você estava assim dentro de sua concha. Um belo dia a Provi- 
dência deliberou pôr à prova a sua velha cepa cristã, esta que 
seu Pai lhe herdou e que você há de levar para o outro lado do 
mundo. Quebrou-lhe a moldura, abriu-lhe os diques. Não foi, 
porém, esta sua moléstia ou esta viagem, que lhe abriu novos 
horizontes. Foi o dia em que você, correndo todos os riscos, pôs 
o seu nome por baixo de um manifesto, que poderia representar, 
como de fato representou por muito tempo — a quase miséria. 
Depois veio a campanha contra a ditadura, veio a hora H da 
entrevista [do] José Américo. E agora a moléstia e o retiro forçado, 
em que toda essa ruptura, que abriu novos horizontes para a sua 
vida paradoxal de erudito lançado na fogueira – veio subitamente 
recair de novo sobre você mesmo, nessas longas, dolorosas e 
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benditas horas de silêncio e de recolhimento, em que você vai 
revivendo e remoendo, minuto por minuto, essa revolução radical 
e tudo mais que ficou atrás e que está para a frente.44 

 
Depois da operação, feita em duas etapas, Luiz Camillo escreve 

a Alceu, agradecendo “suas duas admiráveis cartas” e diz-lhe que 
a mensagem “foi-lhe transmitida pela Divina Providência, mercê 
provavelmente dos muitos que haviam orado por mim”. Após 
resumir o que se passara no hospital, onde sofrera “lancinantes e 
dolorosas dores “, Luiz Camillo desabafa, pessimista: “Os médicos 
[pintam] a minha situação como muito boa, mas custa-me acreditar 
no que dizem, depois de tantos sofrimentos.” E prossegue: 

 
 

Notícias do Brasil, tenho tido irregulares e de vários setores. Por 
outro lado — estou acompanhando quanto posso o desencadear 
da imensa tragédia do mundo moderno, entre a U. R. S. S. e os 
Estados Unidos — quando, no meu entender, a verdade está em 
considerar a vida do último camponês russo e do mais humilde 
caixeiro de drugstore mais importante que a supremacia mundial. 
O homem moderno perdeu por completo a sua liberdade — na 
realidade — em cada instante, toda a sorte da humanidade está 
sendo jogada em uma cartada: nos laboratórios russos de física 
nuclear, nos campos de batalha da Grécia ou nas eleições muni- 
cipais da França. Qualquer fator pode precipitar o mundo na 
catástrofe final da guerra atômica e das novas armas científicas. E 
continuamos o processo de politização do homem para, cada vez 
mais, jungi-lo a sistema de tortura e de sofrimentos inexoráveis, 
infinitamente superior às suas forças e aos seus recursos. Li a sua 
entrevista sobre a perda da Unidade Espiritual. É, no fundo, o que 
atrás deixei indicado e poderia conversar longamente com V., 
pois estes dois longos e dolorosos meses de hospitais deram (ou 
aumentaram se a possuía antes) a capacidade de ver os aspectos 
humanos dos fenômenos sociais. Li também e igualmente muito 
apreciei o seu admirável artigo sobre o Comunismo. Admirável 
e corajoso, também o do Fernando Carneiro sobre a U. D. N. 
Graças a Deus, no Brasil, são os católicos que estão salvando a 
posição dos intelectuais.45 

 
 

Na carta a Alceu, Luiz Camillo, estoicamente, parece ter 
superado o que acabara de se passar com seu corpo e sua vida. 
Discorre sobre a situação mundial, mas nem sempre ele consegue 
expor tal domínio sobre suas emoções. Deprimido, lembra-se das 
casas de sua infância, em Itabira, da sua família que o espera aflita 
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na rua da Matriz. A desolação é total. Escreve longa poesia que 
envia à amiga Celina de Abreu Braga. A memória falha, angustia-se 
por não conseguir se lembrar “do nome de um medicamento para 
a filha do Justo de Morais”. Pouco depois de escrever a Alceu, 
cai em prostração, da qual de fato não sairá por algum tempo, 
sem forças até para escrever aos amigos. O inverno não o ajuda 
a sair da depressão. Instalado em um hotel, mas sem poder ainda 
deixar Boston, resume o que fora seu tratamento: 

 
 

V. acompanhou estes dois longuíssimos e dolorosos meses de 
sofrimentos aqui em Boston. Não tenho ainda ânimo e espírito 
para descrever o que se passa comigo: a extração de todos os 
dentes, a dieta brutal, a expectativa da operação, a 1ª operação 
e as suas conseqüências, a 2ª operação e as suas conseqüências 
doloríssimas e prolongadas. Saí há 4 dias da Casa de Saúde onde 
estive mais de dois meses e aos tratamentos a que só resisti 
por infinita misericórdia divina e pelas orações dos parentes e 
amigos. Perdi 15 ou 20 quilos de peso e embora, ao fim da 3ª 
semana depois da 2ª operação as dores tenham diminuído de 
intensidade e duração, caí, como ainda conseqüência de tão 
delicada intervenção cirúrgica, em uma imensa prostração. Passo 
os dias de cama ou inutilizado em uma cadeira. O meu quarto 
no Hotel Sheraton possui uma nesga de vista para o Charles 
river e eu fico vendo correr a água e os carros atravessarem a 
ponte. Saí do hospital debaixo de uma tempestade de neve e 
com a temperatura abaixo de zero. O espetáculo é de completa 
desolação — tudo branco e gelado. O meu restabelecimento é 
lentíssimo e as forças voltam de maneira quase insensível. Mal 
consigo ligar duas palavras escritas e mesmo faladas. Esta minha 
carta deve parecer-lhe meio desconexa e sem sentido. Mas é que 
realmente ainda não recobrei o controle, mesmo parcial, dos 
meus nervos. Vivo como uma criança que espera todo o auxílio 
de fora, exterior à sua vontade.46 

 
Elza, sua mulher, escreve-lhe quase diariamente. São 50 longas 

cartas, verdadeiros relatórios, contando o dia-a-dia das crianças 
e da reforma da casa, que empreendera para tentar vencer a 
angústia sentida com a ausência do marido. Ajuda-a na reforma 
o engenheiro Fábio Penna da Veiga. 

No Itamaraty, Paschoal Carlos Magno é o porta-voz do pessoal 
da Biblioteca, que não esquece o chefe rigoroso, mas justo e de 
trato afável. Rezam e torcem entusiasticamente para que Luiz 
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Camillo melhore, fique bom e volte são e salvo. Algumas missivas 
redigidas por Paschoal são assinadas  por  todos,  começando 
por ele próprio — agora chefe interino da Biblioteca — até ao 
contínuo. Cartas estupendas, engraçadas, escritas em estilo ágil, 
inteligentíssimas. Os acontecimentos políticos —47 “A UDN tenta 
namorar o Dutra que desde ontem é sua concubina” — por ali 
desfilam; também os sucessos do teatro brasileiro, impulsionados, 
para não dizer criados, pela genialidade de Paschoal que a ele se 
dedicará, de corpo e alma, por toda a sua vida: “Eu me agitando 
pelo Brasil afora na luta de dar ao Brasil um teatro que ele não 
tem.” Paschoal faz da educação do povo pelo teatro a causa a 
que se devotará. As cartas falam da carreira — “apenas suporto 
suportar o Itamaraty” — 48  e da amizade: 

 

 
Há muito que eu lhe queria dizer, mas as palavras, como certo 
personagem de uma das minhas peças, como que têm dedos 
para estrangular as ideias, o muito que o estimo e acho que 
você, ao lado do meu Pai e do Embaixador Souza Dantas e 
mais meia dúzia, é um dos mais belos espetáculos humanos 
que já conheci.49 

 
Antes do Natal, Luiz Camillo finalmente obtém alta médica e 

deixa Boston no dia 12 de dezembro. Conseguira, com sua rija 
saúde, sobreviver aos tratamentos médicos e à cirurgia. Toma o 
trem para Washington, e, ao desembarcar na estação, encontra à 
sua espera Lilita e Carlos Callero Rodrigues que o acolhem cari- 
nhosamente em sua casa. Ela, mineira de Belo Horizonte, espírito 
fino, sensível. Irmã do diplomata José Sette Câmara, prefeito de 
Brasília (1961-1962) e futuro membro na Corte Internacional de 
Haia. Ele, professor de Direito Internacional, no início de sua 
carreira de internacionalista, que se revelará brilhante. Foram dias 
de convalescença e muitas noites de insônia, mas a sensação de 
estar em casa de amigos foi crucial para que Luiz Camillo pudesse, 
aos poucos, estabilizar-se, vencer terrível depressão e a fraqueza 
que sobre ele se abatera — perdera 20 quilos. 

 
 

Tenho melhorado consideravelmente desde que cheguei em 
Washington, mercê dos cuidados do Callero e  senhora,  do 
clima que é menos pesado que em Boston e do afastamento 
do ambiente de hospitais, médicos e enfermeiras que me 
atormentavam durante todos esses longos meses. Mas, apesar da 
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melhoria obtida, ainda estou fraco e abatido. Recuperei parte do 
meu peso, pois cheguei a pesar menos 15/20 kilos que quando 
saí daí. Só agora — e faz um mês e meio que sofri a 2a operação 
— posso andar sem apoiar-me a outra pessoa, mas mesmo assim 
muito lentamente e distâncias reduzidas, o que faço apenas para 
cumprir instruções médicas de ir, aos poucos, fazendo algum 
exercício. Porque as conseqüências nervosas da operação a que 
fui submetido são de tal ordem que a minha tendência é de ficar 
imóvel horas consecutivas. A prostração e o abatimento que 
sofria em Boston — também diminuíram consideravelmente, o 
que vem me aliviar alguma cousa. Mas as horas custam a passar 
e eu receio que a temperatura continue a baixar e voltem as 
tempestades de neve que caíram em Boston e ultimamente em 
N. York, como os jornais aí devem ter noticiado.50 

 

 
Com a assistência dos amigos, sentindo-se mais em casa, Luiz 

Camillo volta a se interessar pelo que mais ama: livros. Explica- 
velmente, durante esse difícil período passado em Washington, 
não terá forças para encontrar Lewis Hanke, diretor da Biblioteca 
do Congresso. 

 
 

Já estou acompanhando o movimento editorial americano, pela 
leitura do suplemento literário do N. York Times, como fazia aí 
e anotando os títulos de muitos livros que interessam à Biblio- 
teca. Também o aparecimento de livros franceses, mas tudo isso 
é feito com tal dificuldade que a senhora não me reconheceria 
ao ver-me gastar horas para fixar alguns títulos. Não sei se terei 
coragem de visitar, mesmo muito superficialmente, a Library of 
Congress, pois teria pena de perder esta oportunidade única de 
fazer-lhe um exame mesmo superficial. Mr. Hanke, diretor da 
Hispanic Foundation e meu velho amigo, telefonou-me há dias 
a respeito, mas ainda não me decidi.51 

 
A música, sobretudo a música, o uniu ao casal Callero. A 

correspondência posterior entre ele e Callero tem como foco 
principal, tirando o Itamaraty e seus percalços, os discos e as 
respectivas preferências musicais. Desta viagem Luiz Camillo 
trouxe uma vitrola long-playing Magnavox, grande novidade na 
época, o que demonstra, no testemunho de Carlos Drummond, 
ser Luiz Camillo um erudito estupendamente moderno: foi o 
primeiro aparelho desse tipo a aparecer no Rio de Janeiro. Por 
uma ironia do destino, ele poderá retribuir, poucos anos depois, 
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a boníssima acolhida do casal Callero, agendando, por meio do 
amigo Jayme Chermont e sua mulher, a admirável Zaide Mello 
Franco Chermont, uma consulta com o melhor especialista 
londrino em hipertensão essencial, doença de que também sofria 
a jovem Lilita Callero. E essa providência não só salvará a vida 
de Lilita — já surgira na Europa valiosa medicação hipotensiva 
— como a prolongará até uma idade avançada. 

Um ano depois da operação, em carta aos Callero de 5 de 
fevereiro de 1949, ele se recordará da sua chegada em Washington 
e dos dias ali passados. 

 
 

Não há,  praticamente, um  único dia  que  não me  lembre do 
tempo passado com Vs. e de toda a bondade que tiveram comigo. 
O nosso dezembro quentíssimo, cheio de um sol violento e 
áspero — tão diferente do dezembro que Vs devem ter passado 
aí — representou, como esperava, intenso retorno dessas 
recordações (cousas de velho). Revi, dia a dia, os episódios da 
minha estadia em Washington, desde o desembarque na estação, 
naquela frigidíssima manhã até a minha partida aliás em dia 
mais quente. A porta do seu automóvel que não abria (afinal, V. 
mandou consertá-la?), o rádio, de 60 kilos, portátil, escada acima, 
escada abaixo. As discussões dentro dos edifícios, as compras, 
a empregada da Brentano que não vendia cartões de  Natal, 
depois do Natal, porque era contra o regulamento. As terríveis 
madrugadas [a] que só resisti graças à bondade da Irene52 que 
espero continue de boa saúde. Na noite de Natal pretendi fazer 
uma fogueira em casa para ouvir os célebres estalidos que d. 
Lilita teria ouvido em uma fazenda onde nunca esteve, apenas 
para confortar a minha alma de gente de fazenda mineira. 
Mas, tivemos, naquele dia, muitos graus centígrados acima de 
30º e a fogueira seria apenas impossível. Afinal, limitei-me a 
enviar-lhe um tímido telegrama de boas-festas, como aquelas 
vizinhas de Proust.53 
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VOLTA AO BRASIL: O TRABALHO NO BANCO 
 
 

O tempo corria insensível às minhas perturbações e vontade.54 

Luiz Camillo 
 
 

Em janeiro de 1948, Luiz Camillo embarca de volta ao Rio 
de Janeiro no navio Brasil, da companhia americana Moore- 
McCormack. Antes mesmo de o transatlântico atracar no cais do 
porto, na Praça Mauá, sua mulher e quatro filhos, acompanhados 
de alguns amigos, tomam uma lancha da Polícia Marítima, que 
lhes dá permissão para subir a bordo. 

Passados os primeiros dias de euforia, dos carinhos da família, 
das visitas de amigos, de retorno à boa comida mineira, Luiz Camillo 
volta ao trabalho. Está ansioso para recomeçar, tem muitos planos 
para a Biblioteca, para novas investigações. Além do trabalho 
rotineiro e estafante do Serviço de Documentação, retoma as 
reuniões da Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil 
e inicia algumas pesquisas interessantes. Empenha-se para que o 
Livro Primeiro do Brasil seja editado. 

No Banco de Crédito Real, novos desafios. Como intelectual, 
estudioso de quaisquer problemas relacionados ao Brasil, Luiz 
Camillo encomenda e lê extensamente sobre o sistema bancário, 
seus problemas, suas finalidades, os reajustes necessários. No 
novo cargo, consegue, de fato, executar uma política de alcance 
para o banco, expandindo os negócios, aumentando os lucros. 

Reconhece o banco como um órgão essencial para o cresci- 
mento do país: um fator alavancador do desenvolvimento, por 
meio de empréstimos bancários que ajudam o país a criar empre- 
gos, a enriquecer e ir para a frente. Nesse linha de pensamento está 
fundamentado o seu interesse pela agricultura e a importância 
dela. Isso fica evidente nos estudos comparativos que realiza 
sobre a Dinamarca. Faz planos de enviar funcionários do Crédito 
Real àquele país, a fim de que pudessem estudar in locu o seu 
bem-sucedido sistema cooperativo. Retoma, portanto, tema já 
tratado em carta ao irmão João Camilo. 

Em maio de 1948, alguns meses depois de sua chegada, escreve 
ao diplomata Guerreiro de Castro, convencido de que estava 
curado, a hipertensão, normalizada. 
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A sua partida do Rio coincidiu com um surto grave de hipertensão 
que abalou em definitivo a minha saúde. Em busca de melhoras 
tive que seguir imediatamente para Boston onde passei quase três 
meses hospitalizado e sofri uma das mais audazes intervenções 
da cirurgia moderna para extirpar o simpático, operação feita em 
dois tempos, com atrozes conseqüências nervosas. Graças a Deus, 
consegui escapar e obter alívio considerável, com a normalização 
da minha pressão arterial.55 

 
Entretanto, pouco depois, em julho de 1948, a hipertensão 

retorna. Atividades excessivas, responsabilidades, como mudar 
um temperamento? De nada valem os conselhos médicos, da sua 
mulher e dos amigos. Em 29 de outubro de 1948, Luiz Camillo 
sofre um forte abalo com o assassinato de Virgílio de Melo Franco, 
companheiro de lutas políticas. Afonso Arinos telefona-lhe de 
manhã cedo, e ele corre à casa da rua Maria Angélica. Ali encontra 
o amigo caído, baleado por um ex-empregado que o assassinara 
com um fuzil de caça. As circunstâncias dessa morte nunca foram 
esclarecidas. 

Em 1950, Luiz Camillo escreve a Taunay e faz alusão a suas 
perturbações, indício sutil de que estava consciente do estado 
de sua saúde. Expõe para o diplomata Taunay o seu pensamento 
sobre as cooperativas agrícolas da Dinamarca, um pouco no 
desconhecimento do grau de interesse de seu interlocutor em 
relação ao tema, numa espécie de transferência para o amigo do 
seu desejo e paixão pelo assunto. Esboça uma comparação entre 
Minas — sempre Minas! — e a Dinamarca, país que admira por 
vários motivos. 

 
 

A Dinamarca, como certos arquivos europeus, certos impressores 
do século 16, a obra literária de Stendhal e Dostoiévski, a pintura 
de P. Gauguin, música de Bach e de Vivaldi e outros assuntos 
desconexos, constituem o campo de minhas preocupações as 
mais caras. Por razões que não se justificam logicamente, sempre 
tive um interesse excepcional pela Dinamarca, pelo que a sua 
vida e o seu progresso representam de esforço coletivo, humilde, 
humano, organizado e consciente. Principalmente livremente 
consentido. País pobre, sem recursos minerais, sem quedas d’água 
apreciáveis, sem terrenos especiais de cultura, sem campos de 
pastagem dignos de menção singular, a Dinamarca realiza um 
alto padrão de vida, econômico e cultural, de seu povo, graças 
ao cooperativismo que é, no fundo, a liberdade e a reunião de 
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esforços. Possuo notas antigas de comparação entre o estado de 
Minas Gerais (maior população, maior extensão territorial, me- 
lhores terras de cultura, melhores campos de pastagem, maiores 
reservas de produtos minerais, maior potencial hidráulico) e a 
Dinamarca para mostrar a diferença imensa de padrões de vida 
entre as populações das duas regiões. Essa diferença foi conse- 
guida a partir da década 1880/90, graças ao desenvolvimento do 
movimento cooperativista agrícola que é, presentemente, quase 
perfeito. Seis meses antes das suas cartas de setembro, cheguei 
a autorizar os entendimentos de agência do nosso banco, em 
Santos, com o representante de uma cooperativa de consumo 
dinamarquesa que aqui estivera, para adquirir café, para a ida de 
um nosso funcionário a Copenhague, a fim de estudar minuciosa- 
mente a organização e funcionamento das cooperativas agrícolas e 
de consumo. Possuísse eu próprio mais saúde e energia e estaria 
disposto a passar dois ou três meses na Dinamarca para examinar 
definitivamente o problema e inclusive para contratar dois ou três 
técnicos em organização de cooperativas agrícolas para o Crédito 
Real, pois, somente apoiada em uma organização tradicional 
como a nossa, essa iniciativa poderia vingar, tendo em vista a 
imensidade das dificuldades de educação e de compreensão que 
representam o feroz individualismo mineiro. Para chegar a essas 
conclusões, disponho de alguns livros sobre a Dinamarca, inclu- 
sive dois excelentes cuja leitura muito lhe recomendo (Lauwe 
– Pour une Agriculture Organisée – Danemark et Bretagne, Paris, 
1949 e especialmente Social Denmark, um volume editado pela 
Social Tidsskrift, de Copenhague e traduzido para o inglês, em 
1947) e muitas indicações bibliográficas, cuja relação segue junto 
de livros e folhetos que desconheço, mas que gostaria de obter 
caso não seja um problema a sua aquisição. 
Assim, logo caíram em minhas mãos suas cartas avisando a 
sua permanência em Copenhague, fiz a transferência para V. 
de todos os meus planos e projetos. V. dispõe de tudo que 
me falta para realizar um trabalho esplêndido a esse respeito. 
Tempo, capacidade de observação, tranqüilidade de espírito, 
saúde, mocidade, contato prolongado com o ambiente, 
possibilidade de acesso na intimidade das organizações, etc. 
E esse trabalho poderia ser realizado, paralelamente, com seus 
estudos históricos — de que vou tratar mais adiante — sem 
prejuízo, portanto, dos seus prazeres intelectuais. V. teria os 
seus três ou quatro anos de vida na Dinamarca totalmente 
ocupados e prestaria um imenso serviço ao Brasil. Como 
esquema geral poderá ser tomada a evolução da agricultura 
em Minas Gerais e na Dinamarca e os milagres da cooperação. 
Seria  um  estudo  básico  de  legislação  e  os  resultados  de 
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sua aplicação, feita comparativamente, a) agrária: regime de 
terras, divisão, distribuição, posse, transmissão, impostos, etc.; 
b) produção agrícola: financiamento das safras e entre-safras, 
plantio,  maquinário,  armazenamento,  etc.;  c)  distribuição  e 
d) resultados obtidos: padrões de vida, nível cultural, etc. De 
minha parte, estou pronto a auxiliá-lo em tudo ao meu alcance, 
enviando livros, folhetos, estatísticas, legislação, regulamentos, 
etc., inclusive, posso designar um funcionário do Crédito Real 
para colher dados originais não divulgados e [que] sejam úteis 
a V. Todos esses planos estavam bem arrumados em meu 
pensamento e, nas folgas de minha vida atropelada, preparei 
longas cartas e extensos memoriais para enviar-lhe, enquanto o 
tempo corria insensível às minhas perturbações e vontade. Assim, 
verifiquei, ontem, que as minhas respostas estavam atrasadas de 
um ano. E corri a escrever-lhe apressadamente sem dispor da 
simplicidade geométrica dos esquemas ideais.56 

 
Mas, se nem sempre consegue que suas ideias sejam ouvidas, 

nem por isso Luiz Camillo descansa. Muitas vezes é bem-sucedido. 
Como, por exemplo, quando intervém para que a Mannesman 
possa se instalar no Brasil. Depois de se informar minuciosamente 
sobre essa companhia e tendo obtido referências positivas, assina 
contrato pelo Banco de Crédito Real e exulta: “Minas progride, 
como dizia o nunca assaz citado Mário de Andrade no Noturno 
de Belo Horizonte.” 

Se os grandes negócios eram benéficos para Minas, também 
benéficos deveriam ser os pequenos empréstimos dados a 
pessoas sem respaldo financeiro de grande monta, mas capazes 
de honrar seus compromissos. Irônica, profundamente humana 
é a carta que Luiz Camillo envia a João Tavares Corrêa Beraldo, 
Presidente do Crédito Real, a respeito da legitimidade dos 
pequenos empréstimos ao homem comum. No caso, Rubem 
Braga, empinador de papagaios. 

 
 

O Ministro Horácio Lafer empreendeu uma guerra santa contra 
as promissórias que está contagiando todo o mundo, inclusive o 
signatário desta que, pela idade e experiência, devia estar ileso 
desses entusiasmos juvenis. 
Acontece, entretanto, que a nota promissória é, em muitos casos, 
título absolutamente legítimo que preenche as finalidades de sua 
instituição. Basta atentar para as amplas garantias que lhe dá a 
legislação federal. No fundo de todas as grandes realizações do 
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país há sempre alguns tímidos papagaios. As indústrias Reunidas 
F. Matarazzo começaram com o desconto de algumas promis- 
sórias. Belo Horizonte tem 400.000 habitantes nascidos, criados 
e educados pelo desconto de papagaios. 
Mas as pobres avezinhas tiveram também a sua defesa. Uma 
das mais brilhantes foi feita pelo Cronista Rubem Braga, no 
Correio da Manhã, cujo recorte segue junto. Rubem Braga é um 
excelente rapaz que costumava empinar, na Sucursal do Rio, 
alguns modestos periquitos de 20 ou 30.000 cruzeiros, sempre 
liquidados em dia.57 

 
A Carlos Lacerda também ajuda. Se antes escrevera, a pedido 

deste, minuciosos relatórios sobre a situação caótica dos arquivos 
e da seção de consulta dos jornais cariocas, se não se furtava a 
lhe fornecer informações — a ele e a muitos outros redatores e 
repórteres — sobre o índice de pobreza nacional, renda per capita, 
generalização da miséria etc., agora ele o ajuda de outra forma. 

Carlos Lacerda envia-lhe cartas em tom dramático, atolado 
em dívidas, sem conseguir quitar o aluguel do apartamento onde 
mora, a perigo de ser despejado: “Só você me poderá dar a mão 
— se puder. Estou cansado, estou amargurado e farto de lidar 
com a vaidade, os despeitos, as confusões alheias. Não sei o que 
será de mim.”58 

Luiz Camillo apóia-o no momento da fundação da Tribuna 
da Imprensa. Reconhece em Carlos Lacerda um jornalista 
brilhante, combativo, corajoso, às vezes sem senso de medida, 
possuído pela hybris, o que o transformaria em uma metralhadora 
giratória. Mas dotado de capacidade, a princípio, de estabelecer 
um jornal independente, com um corpo de articulistas de bom 
nível. O jornal é fundado em 1949, pela emissão de ações e, já 
em agosto de 1950, Luiz Camillo pede demissão do Conselho 
Consultivo de que faz parte, aborrecido com as dissensões. A 
carta em que o faz é remetida a Carlos Lacerda, Adauto Lúcio 
Cardoso, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Gustavo Corção e Alceu 
Amoroso Lima, com votos de progresso e desenvolvimento para 
o jornal. No futuro, Carlos Lacerda fará excelente governo no 
Estado da Guanabara, administrador inteligente, auxiliado por 
secretários notáveis. 
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DA METAL LEVE AO TAITI 
 

 
 

Pela importação unicamente da matéria-prima, conseguir-se-á a 
criação de novos empregos especializados, evitar-se-á a evasão  

de lucros ou capitais para o exterior, e, o que é mais, pela criação 
da primeira fábrica de peças para automóveis em nosso meio, 

dar-se-á o primeiro passo no sentido de nacionalização da indús- 
tria automobilística, além de ficar o mercado brasileiro, desde já, 
independente das contingências externas para o suprimento de 

suas necessidades em matéria de pistões. 

Relatório sobre a Metal Leve 
 
 

Mas, na realidade, o que é um pistão?59 

Luiz Camillo 
 
 
 

O relatório de dez folhas ao diretor da Carteira de Exportação 
e Importação do Banco do Brasil (CExIM), que termina com o 
excerto acima,60 mostra como Luiz Camillo compreendia o novo 
desafio de sua vida. Tudo aponta para o êxito empresarial que 
a Metal Leve viria a ser: preços, gráficos, dois turnos, vendas 
para fabricantes de carros como General Motors, Ford, Chrysler, 
Studebaker e Hercules-Diesel. 

O ponto de partida foi um telefonema de José Mindlin, 
pedindo-lhe que recebesse a A. Buck, austríaco naturalizado 
brasileiro. Eles tinham uma proposta a fazer a Luiz Camillo: 
a sociedade na constituição de uma fábrica de pistões em 
São Paulo. Mindlin era o advogado do grupo interessado no 
empreendimento. 

Durante a Segunda Grande Guerra, e desde sempre, o Brasil 
sofrera com a dependência do mercado estrangeiro, impossibi- 
litado de importar e incapaz de produzir em escala compatível 
com a crescente demanda de peças indispensáveis ao funcio- 
namento do seu parque de transportes. Além das dificuldades 
causadas pela Guerra, a situação se agravara com a falta de 
disponibilidade cambial. 

A precursora da Metal Leve, a fábrica de autopeças Motorit 
Ltda.,  especializara-se  em  recondicionamento  de  motores. 
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A. Buck e Ludwig Gleich, que ali trabalhavam, haviam 
começado durante a Guerra a estudar a possibilidade de 
fabricar em nosso país uma peça considerada o coração do 
motor: o pistão. Com esse objetivo, entram em contato, terminada 
a Guerra, com o engenheiro alemão Ernest Mahle, proprietário 
e diretor de uma fábrica de peças para automóveis em Stuttgart. 
Mahle vem ao Brasil a convite de Buck e Gleich, que lhe expõem 
seus planos. O visitante percebe logo as imensas possibilidades 
de se instalar aqui uma indústria de pistões. A matéria-prima 
empregada é o alumínio — ou melhor, uma liga especial de 
alumínio com silício, criada por ele —, em substituição ao ferro 
fundido, até então usado, porém mais pesado. A invenção de 
Ernest Mahle fora patenteada em 1931. Mahle prevê que, num 
país com grandes reservas de bauxita e força hidráulica, como 
o Brasil, tal indústria teria tudo para impulsionar a economia 
nacional. Ele passa a ser o novo personagem da rua da Matriz. 
Visita Luiz Camillo, quer demonstrar as vantagens de sua 
invenção. Ao espírito profundamente nacionalista do mineiro 
Luiz Camillo a promessa parecia auspiciosa. Formado em química 
inorgânica, admira a invenção do alemão que conseguira vencer 
até mesmo as iniciais precauções dos fabricantes de peças para 
carros nos Estados Unidos. Entusiasmado, Luiz Camillo, em 
busca de capital, procura Walther Moreira Salles, então diretor da 
Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil, que lhe concede o 
financiamento necessário: Cr$ 400 000, 00. Além disso, recorre 
aos bons ofícios de seus amigos na Alemanha para agilizar os 
trâmites jurídicos necessários a facilitar todos os passos de Mahle 
e de seus auxiliares. 

Em 1949, a Motorit requer e obtém a licença de importação 
de todo o maquinário. O diretor da CExIM, general Anápio 
Gomes, também se entusiasma com a iniciativa. A empresa 
Metal Leve S/A Indústria e Comércio constitui-se a 3 de março 
de 1950. Luiz Camillo e José Mindlin concorrem com 50% para 
a formação do capital inicial e recebem ações representativas de 
42,5% do capital. Ludwig Gleich e Samuel Klabin concorrem com 
o mesmo capital inicial (50%) e ações representativas de 42,5% 
do capital social. Os restantes 15% das ações seriam distribuídos 
da seguinte forma: 10% para Ernest Mahle e 5% para A. Buck. 
No documento, as assinaturas de Luiz Camillo, José Mindlin, 
Ludwig Gleich e A. Buck. 
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Havia em Luiz Camillo a clara percepção da necessidade da 
substituição de importações para que o Brasil progredisse; havia 
também, com a crescente piora da sua saúde, a preocupação de 
deixar a família em situação financeira tranqüila. Por essa mesma 
época, ele escreve carta ao irmão João Camilo, querendo obter 
documentos referentes ao major Paulo José de Souza. Por razões 
obscuras e vias indiretas, ele talvez quisesse repetir com sucesso 
a façanha do seu antepassado, que tentara estabelecer, no Girau, 
fundição de peças de ferro do Cauê, movimentando fornos 
catalães, elogiados por Saint-Hilaire, no século xIx. O meio rude 
e não preparado para a aventura impediu, porém, que aquela 
empreitada prosperasse e “com a exploração combalida pela 
concorrência teve de ceder à pressão estrangeira e parou”.61 

Em contraste, a Metal Leve iria prosperar, mas Luiz Camillo 
não viveria para testemunhar seu êxito. 

 
 
 

GAUGUIN 
 

 
 

Financeira e atuarialmente os cálculos estavam certos. 
O homem, entretanto, não existia mais.62 

Luiz Camillo 
 
 

Je voulais mourir et dans cet état de désespoir, 
je l’ai peinte d’un seul jet. 

Paul Gauguin 
 
 
 

As palavras de Paul Gauguin ao poeta simbolista Charles 
Morice revelam seu estado de espírito ao terminar o quadro 
intitulado: Para onde vamos? O Que somos? De onde viemos?, 
que ele considerará o seu melhor trabalho.63 É um dos poucos 
trechos sublinhados por Luiz Camillo na imensidão de sua 
biblioteca de cerca de sete mil livros. Está em uma das muitas 
cartas do pintor francês, publicadas com prefácio de Maurice 
Malingue que as recolheu, organizou e editou. O interesse por 
Paul Gauguin surge, inesperadamente, nos últimos anos da vida 
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de Luiz Camillo, transportado por lembranças muito antigas, 
originárias de uma Belo Horizonte em que lera pela primeira vez 
as cartas de Gauguin a seu amigo Daniel de Monfreid. Por isso, 
em 1950, escreve a Roberto Assumpção de Araújo, pedindo-lhe 
que garimpe o livro para ele em Paris. 

 
Em 1918, Victor Segalen, escritor amigo de P. Gauguin, publicou 
uma parte importante da correspondência do pintor: Lettres de 
Paul Gauguin à Georges Daniel de Monfreid. Paris. Éditions 
Georges Crès, 1918. O livro foi reeditado em 1930, por Plon e 
desapareceu. Mas é muito bom e quase não encontra substituto 
em tudo quanto se publicou sobre Gauguin. Peço-lhe, assim, 
caso v. encontre um exemplar à venda, adquiri-lo para mim, 
principalmente se estiver anotado com a indicação das pessoas, 
escondida atrás de abreviaturas estadonovistas indecifráveis. A 
publicação é relativamente recente; todas as personagens estavam 
vivas em 1930, de modo que a chave deve ser, em Paris, muito 
acessível. Do Rio, ou de B. Horizonte onde li o livro pela primeira 
vez, parecem irreconhecíveis. (...) Também, caso v. tenha notícia 
da existência de boas reproduções da obra do pintor de Taiti, 
agradeceria a remessa de uma lista do que é possível obter. Mas, 
tudo isso, são reminiscências de leituras belohorizontinas, de 20 
anos recuadas e de um livro recente de Maurice Malingue,64 bem 
bom. Não há pressa.65 

 
Roberto Assumpção escreve-lhe de Paris, admirado da rara 

intuição bibliográfica do amigo, porque “O livro de cartas de 
Gauguin a Monfreid estava esgotadíssimo e os pesquisadores 
lançavam-se em busca do bouquin. Ontem porém surgiu nova 
edição que segue por via aérea.”66 Ao lhe agradecer a remessa 
do livro, Luiz Camillo menciona a montanha de papel impresso 
que já recebera sobre La Banque et ses services e declara que 
já possuía “suficiente banquerismo francês”.67 Mas a sua maior 
alegria, acrescenta, é ter recebido a nova edição das cartas de 
Gauguin que o amigo lhe envia com dedicatória afetuosa. Em 
julho de 1950, com o livro na mão, pega o noturno para Belo 
Horizonte e passa a noite lendo-o. Escreve longa carta de agra- 
decimento, onde expõe suas ideias sobre a importância da obra 
de Gauguin. 

 
Mas a minha gratidão maior é pela remessa de livro das cartas de 
Gauguin a Daniel de Monfreid,68 3ª edição, completa, não expur- 
gada, com os nomes completos das pessoas e as palavras com 
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todas as letras. Essa edição substitui em definitivo as anteriores, 
quando muitos dos personagens (Vollard,69 por exemplo) eram 
vivos e havia restrições e cuidados que já não se explicavam. O 
livro terminara de ser impresso a 25 de junho e, dia 10 de julho, 
viajando do Rio para Belo Horizonte, levei grande parte da noite 
a ler e a encontrar frases e episódios desaparecidos de minha 
memória há 20 anos no mínimo. 
Estou atravessando a minha 3ª fase do Gauguin: a 1ª foi a de 
descoberta; a 2ª de reconhecimento e esta que acredito seja de 
interpretação. A minha preocupação é ler 
a) tudo quanto Gauguin escreveu, ele próprio e nada do que 
foi escrito sobre Gauguin, principalmente pelos seus contem- 
porâneos, salvo talvez Van Gogh; 
b) conhecer a obra de Gauguin através das suas reproduções 
disponíveis, as melhores e mais fiéis.70 

 

 
Em 1882,71 pressionado pelas repercussões da quebra da 

Bolsa de Paris, Gauguin pede demissão de seu emprego na casa 
bancária onde trabalhara por doze anos consecutivos. Tudo 
começou com a rápida ascensão, a partir de 1875 — seguida da 
brutal derrocada de 1882 — do Banco de Eugène Bontoux, Union 
Générale. O episódio veio a inspirar um dos maiores sucessos 
editoriais daquele tempo: L’argent, de Émile Zola — 80.000 
exemplares vendidos em apenas 15 dias. Surgiu em forma de 
folhetim, no jornal parisiense Gil Blas, entre 30 de novembro de 
1890 e 4 de março de 1891.72 No romance, Bontoux é Saccard, 
e seu banco, Banque Universelle. Em 1891, ano em que Zola 
publicava L’argent, houve um craque semelhante no Brasil. Três 
anos depois, em 1894, o visconde de Taunay publica um romance, 
também à clef, sob forma de folhetim: O encilhamento — nome 
pelo qual o episódio ficou conhecido no Brasil. 

O colapso da Bolsa significou uma reviravolta na vida de 
Gauguin. Depois de tentar estabelecer-se em Pont-Aven, e 
experimentar trabalhar na Dinamarca, terra de sua mulher, parte 
para as ilhas da Polinésia. 

Luiz Camillo procura explicar essa fuga de Gauguin e elabora 
interpretação original para a época. Examina cuidadosamente 
a precária vida financeira do pintor e relaciona sua decisão de 
refugiar-se no Taiti à situação das instituições financeiras da 
França, dominadas pelo espírito  de jogatina.  O crítico  René 
Huyghe sustenta — e Luiz Camillo compartilha dessa opinião 
— que a renúncia de Gauguin, embora historicamente correta, 
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não foi totalmente espontânea.73 Se o estouro da Bolsa de Valores 
coincidiu com a demissão voluntária de Gauguin, a hostilidade 
da família de sua mulher o fez abandonar Copenhagen e buscar 
o exílio. O  importante, na  interpretação de Luiz  Camillo, é 
ter percebido que Gauguin não era emocionalmente livre; ao 
contrário, mais do que nunca se mantinha dependente e ligado 
à França. Cheio de dívidas, que se avolumam à medida que o 
tempo passa, o artista, consciente da importância de sua criação, 
revolta-se ao perceber que as dívidas crescem na ordem inversa 
de sua esperança de um valor adequado às suas obras. 

Por insistentes cartas, escritas do Taiti e das ilhas Marquesas, 
fica patente o interesse do pintor em vender seus quadros, ter 
sucesso, ganhar dinheiro e ser respeitado na França. Só desse 
modo ele poderia ultrapassar a situação que ali vivera, depois que 
saíra do emprego, humilhado por sua mulher e principalmente 
pelos parentes desta. A fuga para o Taiti foi a maneira encontrada 
para sobreviver, psicológica e artisticamente, e assim seguir seu 
caminho e criar uma obra. Precisava de pouco para viver, como 
se pode constatar por outra frase sublinhada por Luiz Camillo: 
“Constatemos simplesmente os fatos que, aliás, estão contidos 
em algumas linhas: Gauguin precisava de 2.400 francos para 
viver no Taiti.”74 

Nisso, Luiz Camillo se antecipou a muitas interpretações 
atuais, desconstruindo o mito de um Gauguin vivendo em 
maravilhoso paraíso da Polinésia Francesa. Aliás, é preciso não 
esquecer que o próprio Gauguin não aceitava essa mitologia de 
luxe, calme e volupté em um paraíso polinésio. No seu adendo 
a Noa Noa — escrito ainda em sua primeira viagem! —, a uma 
visão idílica ele acrescenta acerba crítica em que vitupera a 
corrupção desenfreada que corria por aqueles territórios. Luiz 
Camillo parece confundir, na continuação de sua carta, o início do 
século xx, época em que Paul Gauguin morria — e ele próprio, 
Luiz Camillo, nascia —, com o fim do século xIx. 

 
 

A literatura sobre Paul Gauguin é imensa e péssima. A sua obra 
tem um valor inexplicável, digamos assim, considerada apenas 
pelo seu valor plástico, mas porque ela representava um estado 
de espírito coletivo, de agressiva revolta contra o affairismo, 
o compra-e-vendismo, as percentagens, os títulos, os prazos 
creditórios que caracterizam a Europa do princípio do século, 
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art-nouveaux e fiduciário. Essa posição estúpida e ameaçadora 
exercia sobre ele como prisão sentimental, moral e intelectual 
que cada vez mais o amarrava e o prendia. Fugia para Taiti, mas, 
em Taiti, com cartas de 3 em 3 meses, ele estava mais ligado que 
nunca aos prazos que corriam em Paris, à contabilidade de seus 
empréstimos. Pagava, com atraso, mas sofria com antecipação. No 
fundo, ele, livre em Taiti, continuava na mesma prisão da França, 
do outro lado do mundo que a distância, os mares e os furacões 
não conseguiam afastar. A liberdade se exprimia apenas no que 
podia pintar. Daí o sentido de libertação da sua pintura, libertação 
que todos sentem no ambiente contemporâneo que ainda creio 
[não] se libertou a nossa época, libertação que nele encontram, 
principalmente, os que foram ou vão ser devorados pela loucura 
totalitária dos nossos dias, dos regimes lógicos e racionais 
dos sistemas políticos contemporâneos. Porque, no fundo, a 
necessidade de pagar uma letra x ou a dívida y que oprimia 
Paul Gauguin em Taiti é a mesma opressão que sentem todos os 
que, espontaneamente, abriram mão de liberdade individual, do 
direito de aqui [ilegível], indiferentes às determinações técnicas 
ou táticas, científicas ou racionais de direções desumanizadas. 
A França dos seus dias não o compreendeu e o desesperou. Ele 
foi metido em uma máquina financeira e reduzido a bagaço. 
V. calcule o valor dos seus quadros, ao valor de moeda, dos 
dias que correm e deverá verificar que tudo quanto lhe faltava 
nada representa em valor relativo. Para que continuasse a pintar 
por mais 5 ou 10 anos, era necessário uma migalha. Mas era 
impossível dispor dessa ninharia, porque tudo fora calculado em 
desdobramentos de percentagens que incidiam sobre a sua obra. 
Financeira e atuarialmente os cálculos estavam certos. O homem, 
entretanto, não existia mais. De modo que tudo, ou quase tudo 
que se escreveu sobre Paul Gauguin não tem interesse porque 
reflete aquele estado de espírito, desumano e atuarial.75 

 
 

Tudo que Paul Gauguin escreveu interessa a Luiz Camillo, em 
especial as cartas do pintor, que considera excepcionais. Estão ali: 
sua vida, lutas, descrição do processo criativo, compra das tintas, 
detalhes técnicos, o furor contra os marchands,76 brigas com as 
autoridades eclesiásticas do Taiti, com o bispo; sua irascibilidade, 
justificada, contra o processo francês de colonização e a 
destruição do modus vivendi dos nativos. Permanentemente 
preocupado com dívidas, questões de dinheiro, divulgação de 
sua obra, família, filhos — que amava a seu jeito —, Gauguin 
é um francês deslocado, desenraizado, por mais que se queira 
designá-lo como um antropólogo malgré lui. Não está isento 
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de influências e nem possui a discutível neutralidade de um 
antropólogo. É um artista indignado não só com o que viveu 
naquela França burguesa, mas também com o que presencia no 
Taiti. Apesar das aparências, a sua maneira de viver e pensar 
continua européia. 

 
 

Assim, prefiro ver a sua obra dentro do primarismo itabirano e 
não segundo instruções técnicas de críticos de arte. A melhor 
parte dela é a sua correspondência, excepcionalmente as cartas, 
editadas recentemente por B. Grasset77 e as agora enviadas por 
v. Mas quanto às reproduções há muito que fazer, pois o que 
melhor possuo é um álbum, editado por Hyperion, Paris, 1937. 
V. o encontrará facilmente e verificará que não é desinteres- 
sante, mas deixa muitíssimo a desejar. Preciso de gravuras e 
reproduções grandes, ou em tamanho original, principalmente  
reproduções a cores. 
Também o álbum de Marcel Guérin — L’œuvre gravée de 
Gauguin. Paris, Floury, 1937, caso seja interessante. 
Noa-Noa obteve recentemente a ótima reedição de Jan Verlag, 
da Suécia. 
Voltando ao álbum, editado por Hyperion, indico, a seguir, os 
principais números que me interessam, isto é, cujas reproduções, 
consideradas boas ou ótimas a seu critério, gostaria que v. fosse 
procurando em Paris: […] Não desejo aborrecê-lo com a procura 
de gravuras e sempre evitei tratar do assunto pintura com v., por- 
que sei como o seu tempo é perdido e inutilizado em atender às 
encomendas de amigos. Mas não consegui evitar essa expansão. 
V. pode não procurar uma só das reproduções acima indicadas 
que não me aborrecerei. Esta carta é uma carta involuntária e 
despoliciada. Apenas se v., por acaso e principalmente por gosto, 
tiver interesse na obra de Gauguin, encontrar gravuras e repro- 
duções, tome nota e mande-me apontamentos.78 

 
É com “cartas involuntárias e despoliciadas” que Luiz Camillo 

escreve aos seus amigos. Não consegue evitar a expansão de 
sentimentos e emoções. A Taunay, lotado na Dinamarca, pede 
também que lhe compre reproduções de quadros de Paul Gauguin. 
Elas, eventualmente, chegarão à rua da Matriz. 

 
 

Tive sempre especial predileção pela pintura de Gauguin, cuja 
vida V. deve conhecer bem. Grande parte dela está guardada 
nos museus da Dinamarca (a sua mulher, Mette Gauguin, era 
dinamarquesa e viveu a maior parte da vida em Copenhague 
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onde vendeu muito dos melhores quadros do marido). De 
muito, procuro reunir uma coleção das melhores reproduções 
de seus trabalhos. Recentemente, recebi carta do Assumpção 
informando que as melhores são de procedência dinamarquesa. 
Como Copenhague deve ser uma cidade fácil e organizada, 
peço-lhe o especial obséquio de dar uma batida geral nos 
museus e galerias de arte e obter relações, ou listas de preços 
de todas as reproduções disponíveis a fim de que eu possa 
encomendá-las por seu intermédio, caso V. queira prestar-me 
esse favor.79 

 
Depois da operação, golpe tremendo em sua saúde, sua 

vitalidade, sobrevivendo à custa de remédios que, ao mesmo 
tempo, baixam-lhe a pressão e o deprimem, Luiz Camillo foge 
para o mundo de Paul Gauguin. Paul Gauguin é o seu Taiti. Em 
1952, escreve: 

 
Desde setembro, tive um acesso de hipertensão que a custo vou 
debelando graças a tratamento moderno, com medicamentos 
obtidos em Londres e New York, graças aos cuidados do Calero e 
do Jayme Chermont. Mas esse tratamento deixa-me extremamente 
abatido e desanimado, sem coragem para manter, mesmo com 
muito atraso, a minha irregular correspondência.80 

 
Desencantado com a política, o trabalho de Luiz Camillo no 

Crédito Real é desgastante, muitas vezes irrita-o, não parece lhe 
trazer alegria. Desabafa com o irmão João Camilo: “De minha 
parte, considero absolutamente útil, inclusive às letras históricas 
brasileiras, ter eu desaparecido dos suplementos literários e surgi- 
do nos suplementos comerciais do J. C. assinando balanços.”81 

No Itamaraty, ainda trabalhará ativamente até 1951, quando, 
já com a saúde muito debilitada, escreve carta ao Ministro Raul 
Fernandes, pedindo licença sem vencimentos.82 A saúde piora 
dia a dia. Não perde, porém, nem a acuidade mental, nem o espí- 
rito crítico. O médico aconselha-o a ficar em casa pelas manhãs. 
Recomeça então a organizar seus livros, arquivos e recortes de 
jornais que haviam ficado abandonados. Escreve ao irmão: “Isso 
representa grande possibilidade para retomar as minhas leituras 
e talvez para escrever um pouco, de acordo com o plano que 
aí lhe propus.”83 

Continua a estudar com a habitual intensidade os escritos e a 
obra de Paul Gauguin. Perscruta-lhe a vida, lê sua correspondência, 
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faz ilações cuidadosas sobre a “causa” de sua morte e do seu 
desespero. Procura esclarecer o drama do pintor que não consegue 
sobreviver com seus quadros, mas cuja morte trará imenso lucro 
àqueles que antes a depreciavam, recusavam-se a vendê-la ou 
até mesmo a escondiam. Os óculos que usa para estudar Paul 
Gauguin não são róseos. A busca de uma sociedade na qual 
fosse possível a felicidade parece irrealizável: definitivamente 
o paraíso não está neste mundo. Não há qualquer idealização 
da estada no Taiti, que Luiz Camillo relaciona à permanente e 
estreita dependência de Gauguin aos seus credores na Europa. 
Ironicamente, a obra de Paul Gauguin alcançará, pouco depois 
de sua morte, valores assombrosos, enriquecendo àqueles que 
antes pareciam não lhe dar valor ou a compravam a preços 
irrisórios com o objetivo de obter, posteriormente, grandes lucros. 
É mesmo doloroso lê-lo, requisitando um pouco mais de atenção 
para as suas criações. 

Curiosamente, Luiz Camillo contribuiu para que um quadro 
de Paul Gauguin atravessasse o Atlântico e aportasse ao Brasil. 
É o que se pode deduzir do seu relato de um encontro com 
Assis Chateaubriand no qual Luiz Camillo sugere ao jornalista 
que adquira alguma obra do artista para o Museu de Arte de São 
Paulo (MASP). Pouco depois, Chateubriand trará o quadro de 
Gauguin Auto-retrato perto do Gólgota (1896) para o Brasil. 

 
 

Estive, há dias e por acaso, com o Assis Chateubriand que 
continua a fazer loucuras para o Museu de Arte de São Paulo. 
Falamos a seu respeito e ele elogiou-o muito, como era natural. 
Lembrei-lhe a conveniência de adquirir alguma coisa, realmente 
boa, de Paul Gauguin para o Museu de São Paulo. Entusiasmou- 
se. Disse-lhe que v. era o homem capaz de localizar alguns 
quadros, em poder de particulares, do pintor do Cristo amarelo, 
em condições de serem adquiridos sem muito dispêndio de 
numerário. Não sei até que ponto é viável a minha sugestão. É 
possível que no turbilhão da sua vida ele não se recorde mais 
dela. Mas aí fica a lembrança, pois acredito que, sem muito 
esforço, v. possa fazer um inventário dos quadros de Gauguin 
ainda disponíveis. Se v.  quiser  mando-lhe  cópia  da  relação 
das obras que, em  1938,  existiam  em  poder  de  particulares 
em França, na Suíça e na Dinamarca. A relação foi publicada 
no álbum de Gauguin, publicado naquela data, pela Hyperion 
Press.84 
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Luiz Camillo identifica-se com Paul Gauguin. Ambos levavam 
uma vida que não os satisfazia. Que ligação estabelecer entre 
as duas existências? Gauguin trabalhara — e ganhara algum 
dinheiro — no sistema bancário. Depois, largara tudo, inclusive 
a família e o país, para se refugiar no Taiti. Desejaria Luiz Camillo 
também fugir, largar tudo e refugiar-se no fim do mundo, para 
se olhar por dentro e transbordar escrevendo? Como homem de 
ação, sacrificara seu destino de historiador. Fizera-o de modo 
consciente e não se arrependia. Havia arriscado demasiado? 
Cometido algum crime? Parecia-lhe que o pagava agora, com 
juros altos, cobrados na sua pessoa, no seu corpo, nas suas 
aspirações. Nisso, não no conteúdo externo de suas vidas, eles 
se pareciam. Qualquer comparação que vá além será temerária. 
Estranho mistério do ser humano, que busca no “exótico,” no 
não convencional, consolo para o desespero interior, presente em 
muitas das cartas de Luiz Camillo aos amigos. Desculpando-se por 
sua absurda carta anterior, em que elaborara sua interpretação 
da vida de Gauguin, Luiz Camillo pede ao amigo que procure 
em Paris algumas litografias do pintor. Refere-se expressamente 
a duas: Ave Maria e Manao Tupapau. 

 
 

Antes de 1930, de quando em vez, apareciam à venda, em 
Paris, gravuras originais de Gauguin de alguma de sua obra mais 
conhecida, por exemplo, Ave Maria 85 e Manao Tupapau,86 pelo 
menos. Eram litografias feitas ao regressar da sua primeira estadia 
em Taiti. Custavam, já naquela época, terrivelmente caro. Mas 
não é impossível que ainda apareçam. Peço-lhe, caso veja falar 
alguma coisa a respeito, escreva-me.87 

 
Por que exatamente estas duas obras? Ia Orana Maria (Nós te 

saudamos Maria): duas mulheres protegidas por um anjo prestam 
homenagem a uma Madona que carrega o filho no ombro. Todas 
posssuem feições taitianas e transmitem enorme sensação de 
tranqüilidade e esperança: o milagre do nascimento e a certeza 
de um novo começo. Lembra a anunciação, mas a criança já 
nasceu. Gauguin utiliza símbolos religiosos ocidentais e orientais 
e a tela expressa sua visão sincrética dessas formas de ligação 
com o divino. Já em 1891, o crítico Mirbeau caracterizava a arte 
do pintor como “uma mistura inquietante, intensa, de esplendor 
bárbaro, liturgia católica, devaneio hindu, imagística gótica, e 
um simbolismo obscuro, sutil”.88 
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Luiz Camillo cita, em seguida, um trabalho que é a antítese 
de Ia Orana Maria: Manao Tupapau. (O espírito dos mortos em 
vigília). O quadro é um resumo brilhante dos progressos formais 
e teóricos da arte de Gauguin e mostra a variedade de fontes, 
tanto literárias quanto pictóricas, utilizadas pelo pintor. Gauguin 
dedicou ao quadro um capítulo do livro escrito para sua filha 
Aline, com menção à influência musical: “Para recapitular: parte 
musical — linhas horizontais ondulando — harmonias em laranja 
e azul ligadas por amarelos e violetas, das quais se originam. As 
faíscas luminosas e esverdeadas.”89 Gauguin relata90 que, certa 
noite, chegando de Papeete, encontrou a casa na escuridão e 
sua jovem vahine (mulher), Tehaurana, deitada na cama, nua, 
transida de terror. Com medo, ele também, e desconfiado, intui 
que “seguramente o pássaro havia voado”. Gauguin receia que 
ela o confunda com um Tupapau, o espírito dos mortos que 
vigia os vivos e os aguarda. À espera, ele está à direita do quadro, 
representado por uma mulher idosa de lábios pálidos e de olhos 
fosforescentes. A atmosfera da tela é estranha, feita ao mesmo 
tempo de terror e sensualidade; cores sombrias, tristes — “res- 
soando no olho como um dobre fúnebre” —, 91 intercaladas pelo 
cobertor amarelo que cobre o leito da vahine, apavorada; é o 
mesmo amarelo esverdeado fosforescente das flores espalhadas 
pelo aposento, brilhando como faíscas. Elas tornam ainda mais 
presentes as entidades simélias e as emanações dos espíritos. O 
todo é insólito. As formas estão arranjadas analogamente às de 
outro quadro, pintado em 1897 — Nevermore —,92 uma alusão ao 
poema de Edgard Allan Poe. Gauguin pinta uma mulher deitada, 
um corvo no lugar do Tupapau e seu sinistro refrão: Nunca mais 
(Nevermore). Sob outro ângulo, o quadro parece ser também 
um desafio a duas obras-primas de tradição européia, a Maya 
desnuda, de Goya, e a Olympia, de Manet. 

A escolha por Luiz Camillo de duas obras de Gauguin denota 
seu estado de espírito, oscilando entre os dois extremos da espe- 
rança e da certeza da morte. Estranho contraste entre a inocência 
do primeiro quadro e a impressão de medo, sexo e lugubridade 
de Manao Tupapau. Na verdade, as cartas de ambos doentes, 
aos amigos — tanto as de Luiz Camillo, quanto as de Gauguin 
a Daniel de Monfreid —, permanentemente preocupados93 com 
a realidade que os cerca, ajudam a compreender como estamos 
ligados a essa complexa matéria textual que pode ser o corpo 
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com suas doenças e frustrações. As de Luiz Camillo revelam a 
consciência aguda da morte próxima e a tristeza de afastar-se de 
tudo aos 48 anos de idade, em plena efervescência intelectual. 

 
 
 

O FIM 
 

 
 

Não sei se vou viver tanto quanto seria necessário para ler o que 
desejava. Prefiro já reler, novamente, Dostoievski e Stendhal.94 

Luiz Camillo 
 
 

Voltei hoje à casa de Luiz Camillo. A mesma árvore, a mesma 
fachada austera, o mesmo cão amigo e irriquieto no topo da 

escada. Através das janelas do porão, o brilho multicor da 
lombada dos livros, recebendo no dorso a luz coada do 

dia azul, órfãos das mãos amáveis daquele ledor infatigável.95 

Fausto Alvim 
 
 
 

Desde sua volta dos Estados Unidos, em 1948, Luiz Camillo 
está consciente de que a doença fará parte de sua vida. Embora 
ainda ativo, como evidenciado por suas atuações no Itamaraty, 
no Banco de Crédito Real e na fundação da Metal Leve, não tem 
ilusões. Homem noctívago, procura ganhar tempo em casa, pas- 
sando longas horas lendo no escritório do porão, onde trabalha 
durante toda a madrugada. Durante o dia, o telefone continua a 
ser um veículo poderoso para conversas e troca de informações. 
Sabe que vai morrer em breve, mas preocupa-se com a vida, os 
amigos, o Brasil. Rubem Braga escreverá, no dia seguinte à morte 
de Luiz Camillo: 

 
 

Até o último instante ele esteve se interessando pelo Brasil, triste 
com seus escândalos, atento aos seus valores novos, indagador, 
vigilante. Telefonou-me há poucos dias e sua voz difícil já 
parecia vir do outro mundo, mas falava apaixonadamente deste; 
preocupado com os amigos, querendo consertar a vida dos 
outros e sabendo que a sua já estava no fim.96 
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Alguns vêm visitá-lo para conversar e, à vezes, escutar mú- 
sica. A vitrola que trouxera dos Estados Unidos é motivo de 
distração e alegria.97 Preferência: Bach. E, para interpretá-lo, 
Wanda Landovska. Considera “A Paixão Segundo São Mateus” 
obra fabulosa, insuperável. Depois, Mozart, naturalmente, e os 
modernos. Chegou a possuir 200 discos. Em carta amarga, escrita 
um ano antes de morrer, Luiz Camillo resume suas preferências 
musicais, que são um segredo, e extravasa a mágoa que sente 
por não ter sido compreendido nem mesmo em Minas. 

 
 

Hoje, conhecendo o país onde moro, procuro esconder-me o 
mais que me é possível. Ofereço a menor superfície para os 
aborrecimentos. O meu fracasso, em Minas, deve-se ao fato de 
alguns amigos (por bondade, uns, e, por maledicência, outros) 
quando moço, declararem aos quatro ventos que eu não era 
totalmente burro. Ser inteligente (ou parecê-lo) é no Brasil, e 
principalmente em Minas, tão pernicioso como ser pederasta 
ou cocainomaníaco. Agora aprendi. Quando alguém descobre 
que leio Proust, apresso-me a elogiar Alexandre Dumas, Pai, 
ou [ilegível]. 
Quanto às minhas paixões por Bach ou Gauguin são segredos 
tumulares que nem aos iniciados foram desvendados. V. pro- 
curou ler o livro do Albert Schweitzer98 sobre Bach? Há uma 
excelente tradução inglesa, de Adam & Charles Black, editores, 
de Londres. É admirável, apesar da dureza das partes técnicas 
que são incompreensíveis para mim. Mas o que se refere às duas 
paixões (São João e principalmente São Mateus) é o melhor que 
há. Em música, detesto os românticos. Dos que antecederam 
Bach, da chamada música barroca, admiro tudo, principalmente 
Vivaldi. Mas não desgosto de Buxtehude, Pachelbel, Schütz e 
Monteverdi. Há um álbum de 2 discos que muito recomendo a 
V.: Moments of Baroque Organ Music, Renaissance Album 5 x 
202, em long playing que dá ideia do que foi o período anterior 
a Bach. Mas, no fundo, fico na admiração pelo cantor de Leipzig, 
principalmente pela Paixão de São Mateus, a maior obra humana, 
em qualquer gênero. Hoje, mandei-lhe o catálogo completo dos 
discos LP aparecidos até dezembro de 52 […]. Consegui sele- 
cionar mais de 200 discos com o que considero de melhor. De 
Bach, salto aos modernos, principalmente Stravinski, [tocando] 
para o século 19 (sic), com muita coisa de Mozart. Dos ultra- 
modernos,  agrado-me  muito  de  Katchaturian,  evidentemente 
o mais colorido dos compositores de música para ballet. Terá 
tudo quanto o povo pode oferecer. Penso muita cousa sobre a 
música de Bach, mas tudo foi muito bem dito pelos entendidos, 
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principalmente Albert Schweitzer que é, ao meu ver, um dos três 
maiores exemplares humanos da nossa época. Tudo, entretanto, 
é segredo.99 

 
A leitura da correspondência de Dostoievski, escritor da 

predileção de Luiz Camillo, leva-o a releituras. Adquire novas 
edições do autor russo, porque, escreve, precisa de “material para 
a velhice e para os anos de intranqüilidade que se avizinham”. 
Quer conhecer também a obra de Anna Grigorievna Dostoievska, 
que descreveu em suas memórias os derradeiros momentos de 
Dostoievski. Luiz Camillo sabe perfeitamente o que o aguarda. 

 
 

Terminei, há cerca de 15 dias, a Correspondência de Dostoievski 
que é admirável nessa tradução integral da Livr.  Calmann 
Levy. Infelizmente, até 15 outubro 1949, só havia aparecido 
o 1º volume. Os demais ainda não foram expostos à venda? 
Compre-os e mande à medida  que  forem  sendo  impressos. 
Por causa do volume que v. me enviou, recomecei a leitura de 
todo o Dostoievski. Mas, no Rio, não se encontram os volumes 
das edições da N. R. F. que são admiráveis traduções da obra 
integral de F. Dostoievski. 
Desculpe-me, assim, mais essa encomenda. Preciso que v. 
adquira aí (Librairie Gallimard) todos que não encontrei no Rio 
e que são: 
1. Les Possédés, suivi de La Confession de Stravroquine ; 2. Un 
joueur ;3. L’Adolescent ; 4. L’Eternel Mari ; 5. L’Idiot ; 6. Souvenir 
de la maison des morts ; 7. Les Frères Karamazov ; 8. Morceaux 
Choisis e 9. Dostoievski, par Anna Grigorievna Dostoievska.100 

 
O carnaval de 1952, ele o passa em casa, a ler Dostoievski, 

a escrever cartas. Escuta a “Paixão segundo São Mateus”. Na 
segunda-feira de carnaval, escreve: 

 
 

Há engano da N. R. F. (Gallimard) na informação dada a v. O 
Diário de um escritor, de Dostoievski, foi reeditado em fins de 
51. (...) Se possível mande-me, pelo correio registrado, outro. Não 
há pressa, pois, mais ou menos dias, aparecerá de novo nesta 
Sebastianópolis barulhenta, suja, que desce do morro não para 
mostrar a sua alegria, que não existe, mas a sua miséria crua.101 
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O escritório foi o testemunho mudo do paulatino desmorona- 
mento físico e psicológico do ardente Luiz Camillo. De tempera- 
mento aparentemente calmo, ocultava turbilhões, como a água 
de um rio encobre correntes sombrias, mas invisíveis. A operação 
havia sido uma tragédia em todos os sentidos, porque as verda- 
deiras razões de sua doença e a perspectiva da morte prematura 
ele não as compreendia. O que lhe acontecia era  estranho, 
nunca pensara acabar daquele modo, com tantas perdas, nem 
tão cedo. Mesmo sem considerar sua produção epistolográfica 
anterior, que é imensa e interessantíssima, as cartas deste pe- 
ríodo final bastariam para que lhe fosse concedido um lugar na 
história da epistolografia brasileira, constituindo essas mesmas 
cartas uma espécie de ensaio acutilante, com função catártica, 
sobre a inteligência humana frente à impotência diante de perdas 
progressivas. Também uma prova, eloqüente em sua mudez, de 
coisas não ditas que cercam seu fim. Hoje, passados cinqüenta 
anos, a distância deixa-me perceber que o amadurecimento de 
Luiz Camillo não se processou sem sofrimento. Um ano antes de 
morrer, desabafa sua depressão. 

 
 

Sou, hoje, um homem só, vivendo em ambiente completamente 
diverso do que eu imaginava poder viver. Ser diretor de banco 
pode ser uma profissão, mas nunca meio de vida. Não consigo 
tirar qualquer satisfação dos modelos e folhas de contabilidade. 
Estou reduzido a isso e não consigo descobrir Categorias Kantianas 
nas fichas cadastrais da firma A, B ou C. Estou perdendo qualquer 
vivacidade, mesmo para conversar. A leitura é, em muitos casos, 
de difícil realização: os óculos não se ajeitam; os tipos são muito 
pequenos, o papel transparente, etc. Quero explicar melhor 
alguma coisa e verifico que não vale a pena, pois sempre o meu 
companheiro sabe melhor do que eu e fico confundido com a 
minha ingenuidade. A minha posição é completamente passiva: 
as minhas alegrias dependem sempre da iniciativa de outrem. Se 
me entrego às minhas próprias forças, fico inerte e paralisado. 
Dependendo sempre da força interior, estranha à minha pessoa. 
Vivo em reflexo das outras vidas que me transmitem o que lhes 
sobra da alegria de viver.102 

 
Aos poucos emerge um Luiz Camillo inesperado, “um homem 

absurdamente antigo”. Em conversa com o amigo José Barreto 
Filho, confidencia: “Estou conciliado com a morte.” Em julho de 
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1953, passa mal, não consegue respirar. O médico, Dr. Nelson 
Botelho Reis,  acorre, preocupadíssimo,  e constata um  edema 
pulmonar agudo. O tratamento é drástico e salva-lhe a vida: 
uma sangria, em casa, com gilete, agulha e linha de costura. 
Uma bacia acolhe o sangue, que não foi pouco. A coragem de 
Luiz Camillo durante o procedimento, realizado às pressas, sem 
um mínimo de preparativos ou material hospitalar adequado, 
assombrou sua mulher, os filhos e o próprio médico. Abalado, 
Drummond escreve: 

 
 

Saber Luís Camillo integrado numa doença que havia de por 
muitos anos fazer parte de sua vida e traçar a esta uma nova 
dimensão, ao mesmo tempo vasta e mínima, era um dado que 
me repugnava aceitar, e daí a esquivança. Que no quiero verla! 
— exclama Garcia Lorca, fugindo à vista da onda de sangue 
que escorre do corpo de Ignacio Sánchez Mejías — e compre- 
ende-se que outros espetáculos sem essa dramaticidade exterior 
determinem o mesmo gesto instintivo. Em Luís Camillo, meu 
companheiro de infância, e mais moço do que eu, começava a 
aparecer um homem absurdamente antigo, dotado de experiência 
de dor que o fazia venerável, de um conhecimento da morte 
que o separava inteiramente de nós, de uma gravidade que ele 
mesmo não pressentia, pois nunca foi mais simples, afável e 
discreto do que no extremo da depressão orgânica. Se há uma 
arte de morrer, ele a exercitou, porque dia a dia foi situando 
sua morte no interior de sua vida, ou esta no seio daquela, com- 
pondo não sei que imperceptível mas segura harmonia, feita de 
lucidez, conformidade e elevação moral.103 

 
A última carta de Luiz Camillo, datada de 16 de agosto de 

1953, ainda sob o efeito da segunda sangria que o salvara, pela 
última vez, da morte, ele a dirige ao Ministro Gualberto de 
Oliveira, a quem agradece por já ter sido lavrado o decreto de 
sua aposentadoria por invalidez. Mas o que mais emociona nessa 
carta de letra instável é o permanente interesse por nossa história, 
ali fixado para sempre. Luiz Camillo lamenta não ter podido 
ultimar a publicação do Livro Primeiro do Governo do Brasil, 
códice manuscrito do século xVI que localizara em Lisboa, em 
1937. Mas expressa imensa satisfação ao saber que o Itamaraty 
pretendia publicar o precioso documento, apesar dos “300 anos 
de esquecimento e de obscurantismo colonial português”. 
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Acabo de ter conhecimento, pela leitura do “Jornal do Comércio”, 
de ter sido lavrado o decreto de minha aposentadoria, graças à 
delicada atenção e comprovada eficiência da sua Divisão de 
Pessoal. Foram reduzidos os contatos que mantivemos que 
mantivemos (sic) depois do seu regresso do estrangeiro, mas 
foram mais do que suficientes para avaliar bem da [sua] dedi- 
cação aos serviços do Itamaraty. 
Dessa casa só tenho boas lembranças e tive apenas a tristeza de 
deixar não ultimados alguns trabalhos, como sejam a revisão de 
alguns fundos da biblioteca e a publicação do Primeiro Livro do 
Governo do Brasil, preciosíssimo códice manuscrito do princípio 
do século xVI e o mais valioso manuscrito da época que consegui 
localizar cerca de 300 anos depois. Estava ele localizado em Lisboa 
onde foi possível localizá-lo e adquiri-lo por dez mil [cruzeiros], 
preço muito reduzido e feita a transcrição paleográfica por um 
excelente paleográfico, por um competente paleográfico (sic) e 
entregue ao dr. Murilo Pessoa, cuidadoso e competente chefe 
do Serviço de Publicação, agora removido para a Espanha, o 
que não impedirá seja interrompida a publicação. Afinal, o que 
não conseguiram 300 anos de esquecimento e de obscurantismo 
colonial português, não deixará o Itamaraty por mais alguns meses 
permanecer no olvido. Comente sobre o valor deste códice [com] 
qualquer historiador brasileiro especialmente o nosso Afonso E. 
Taunay e ele saltará ao seu colo. Caso não possa demorar a sua 
saída o dedicado Murilo Pessoa, será fácil indicar um funcionário 
novo e conhecido do assunto, como o Carlos [Callero] Rodrigues, 
que dará desempenho à tarefa. E não se esqueça que esse será 
o maior serviço prestado às letras históricas brasileiras. 
Escrevi-lhe um bilhete para agradecer-lhe um obséquio pessoal 
e acabo fazendo um longo apelo funcional. 
Aqui ficam os mais cordiais abraços em péssima caligrafia, pois 
ainda estou com a sangria aberta.104 

 
Agora, só consegue resistir às crises com a morfina que o 

Dr. Nelson105 lhe receita, mas tem consciência de que ela lhe 
encurtará a vida. Atento ao que o cerca, ainda escreve um 
pequeno bilhete, sugerindo que seja dada uma gratificação ao 
rapaz da farmácia que faz a entrega do alcalóide.106 O sono 
torna-se agitado, tem freqüentes pesadelos. Uma noite, acorda 
sobressaltado: sonha que sua mãe viera buscá-lo. 

Na véspera de sua morte, chama-me e pede que eu leia o 
belo — e terrível — Ofício dos Agonizantes. Começo a ler. 
Horrorizada,  não  consigo  prosseguir  mais  do  que  algumas 
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linhas. Meu pai pega o missal das minhas mãos e o lê. Carlos 
Drummond reproduziu a cena de modo admirável, lembrando, 
no início do seu texto, a carta que Luiz Camillo lhe escrevera 
dos Estados Unidos: 

 
 

Depois de três meses de sofrimento num hospital norte-ameri- 
cano, em solidão quase completa, escrevia a um seu conterrâneo: 
“Salvou-me o amparo da Providência Divina das nossas humildes 
crenças de Itabira.” Era Itabira o núcleo moral de sua persona- 
lidade, Itabira com seus parentes mortos e vivos, sua paisagem 
circunspecta, sua tradição, seu estilo. E foi um gesto de Itabira 
o que ele teve, um dia antes de expirar, chamando o filho mais 
velho107 e pedindo-lhe que lesse o ofício dos agonizantes. Como 
o jovem relutasse, ele próprio pegou do devocionário, procurou e 
achou a página, e indicou-a: “Parte ó alma cristã deste mundo... em 
nome do Espírito Santo, que espalhou sobre ti as suas graças; em 
nome dos Anjos e Arcanjos; em nome dos Tronos e Dominações; 
em nome dos Principados e Potestades; em nome dos Querubins 
e Serafins; em nome dos Patriarcas e Profetas; em nome dos 
Santos Apóstolos e Evangelistas; em nome dos Santos Mártires e 
Confessores; em nome dos Santos Religiosos e Solitários... e que 
tua morada, ao saíres deste mundo, seja estabelecida no lugar da 
paz, sobre a Santa Sião.” 
Era o texto que João Camilo, seu pai, tinha querido ouvir na 
mesma circunstância, texto com que o cristão se despede e se 
vê despedir do mundo, lugar puramente de trânsito ou exílio, 
não de morada; o cortejo glorioso arranca da terra, levando 
consigo o que parecia um despojo humano e entretanto é um 
habitante feliz da nova Jerusalém, de regresso à Pátria. Toda 
essa visão teatral e católica não impede a perfeita humildade 
do fim, mas a entrelaça com um sentimento de alegria acima do 
trágico. E até em mim, onde não encontra a fé suficiente para 
refletir-se, ela impõe sua grave beleza, porém sobretudo recorda 
a sucessão itabirana de agonizantes que quiseram partir assim, 
ouvindo ou adivinhando as palavras rituais, e que as ditaram a 
Luís Camillo, fossem Penas e Oliveiras Torres ou fossem seus 
primos Drummonds, Lages ou Andrades. Modo itabirano de 
morrer, e meu amigo lhe foi fiel.108 

 
Luiz Camillo morreu às sete e trinta da manhã do dia 3 de 

setembro de 1953, uma quinta-feira, nos braços do filho José 
Eduardo, junto à sua mulher Elza e a filha Maria Luiza. Não 
completara 49 anos. 
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1 “Estamos chegando em Recife e eu, como todo touriste imbecil que procura 
motivos para mandar cartões ilustrados ou bilhetes em papel com o timbre da 
Mala Real Inglesa (que, em matéria de pontualidade, iguala com a estrada de 
ferro Oeste de Minas ou a Juiz de Fora a Pium-hi), aproveito a oportunidade 
para mandar a V. um abraço mineiramente apertado. Continuo à procura de 
mim mesmo e absolutamente certo de que não me encontrei em Lisboa, em 
Coimbra, pois eu permaneço em Itabira. Cartão a Cornélio Penna. Papel 
timbrado: On Board / The Royal Mail Liner, [nov. 1937].” O original foi en- 
contrado pela prof.ª Marília Rothier Cardoso no Arquivo Cornélio Penna. 

2   Foi batizado em 14 de outubro de 1904 por Monsenhor José Lopes dos Santos 
no Livro 1º, fl. 71v. A cidade chama-se de fato Nossa Senhora do Rosário de 
Itabira do Mato Dentro. 

3 TORRES. O homem interino, p. 60. Inédito. Trechos dessas memórias do 
historiador João Camilo de Oliveira Torres, irmão de Luiz Camillo, estão no 
discurso de posse de Edgar de Gódoi da Mata-Machado na Academia Mineira 
de Letras. Belo Horizonte, 24 out. 1975. 

4 A expressão “luzia” foi cunhada para designar os habitantes de Santa Luzia, 
combatentes da guerra contra as forças de Caxias. Fritz Teixeira de Salles, 
jornalista e escritor, nascido em Santa Luzia, amigo de Luiz Camillo, assim 
descreve a guerra de Santa Luzia contra o governo da Corte: “Este lugarejo 
de tanta placidez à margem deste rio plácido chama-se Santa Luzia. É uma 
esquina do cenário imenso de Minas colonial. Aqui houve muita vida no pas- 
sado, aqui o povo do passado, unido se rebelou contra a Corte e resistiu às 
tropas de Caxias, durante dias e noites, o povo apinhado no adro da matriz, 
agachado atrás daquelas janelas enfileiradas, atirou, sem cessar, e rechaçou 
‘os legais’, fez trincheira até das pedras das ruas. Aquela casa grande e tris- 
te, aquela casa grave e simples, guarda ainda balas cravadas nas paredes 
— janelas e portas bordadas pelas balas de Caxias. A cidade foi cercada por 
todos os lados e encantuada entre o rio às suas costas e a linha de fogo à sua 
frente, resistiu, resistiu até que num ímpeto maior, os atacantes penetraram 
na cidade, saqueando e pinando-a convenientemente, como é uso [n]estas 
ocasiões. Santa Luzia não se rendeu, não se renderia nunca. Isso foi em 1842. 
(…) A Balaiada, a Revolução Praieira de Pernambuco, a Sabinada da Bahia, 
a Revolução de 1842 em Minas — são uma só guerra, se as estudarmos so- 
ciologicamente. E foi por esse motivo que um grande ensaísta chamou esse 
período da nossa História de a Revolução Francesa do Brasil. (…) Isso vem 
demonstrar o cunho essencialmente nacional da guerra civil de 1842, assim 
como sua relação íntima com todo o movimento libertador que sacudiu o 
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país no meado do século xIx.” SALLES. Retorno a Minas, O Jornal, 28 jul. 
1940. Membro do Partido Comunista Brasileiro, Fritz Teixeira de Salles foi 
condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional e durante alguns meses de 
1940 esteve foragido no Rio. Encontrou todas as portas dos jornais fechadas 
e só conseguiu publicar o artigo mencionado graças a LC. Ressurge agora de 
modo inesperado, muitos anos após sua morte, como personagem atormen- 
tado e fascinante, no romance de Rui Mourão sobre a era Collor, Invasões no 
carrossel. 

5     TORRES. Três casas e seus moradores, Tribuna da Imprensa, p. 4. 
6    Em 1923, João Camilo de Oliveira Torres, pai de LC, transferiu-se para a Rua 

Tiradentes, no centro de Itabira. 
7     TORRES. Onde cresceu e formou o seu espírito o grande itabirano que per- 

demos, O Diário, p. 2. Originais no arquivo LCON. 
8      TORRES. O homem interino, p. 57. 
9      Jornal Minas Gerais, 23 mar. 1933. 
10   Revista O Brasil e o Minério de Ferro, O Brasil e seu Minério de Ferro, 

p. 1-9. “O grupo inglês, constitui-se, de princípio, por Baring Brothers, Cecil 
Rhodes, E. Cassel, De Candolle e C. Rotschild, que associados, adquirem, 
em 1910, as três jazidas, Cauê, Conceição e Santana, cujas reservas eram esti- 
madas em 328 milhões de toneladas de minério, por 400 contos de réis. Este 
grupo organiza a Itabira Iron Ore Company Limited, transferindo à mesma 
as propriedades adquiridas, constituindo capital social de 2.800 contos. Esta 
companhia deveria pagar anualmente ao grupo um royalty de um shilling por 
tonelada de minério exportado, até um milhão de toneladas por ano. Estava 
assim organizada a famosa Itabira Iron. (…) O grupo inglês, representado pela 
famosa Itabira Iron Ore Company Limited, adquiriu três jazidas: Conceição, 
Cauê e Girau, todas em Itabira do Mato Dentro.” 

11 ALMEIDA. Histórias de Itabira, p. 48. “Só a riqueza de suas jazidas de ferro, 
de tão grandes, tornam inexpressivos os números. Segundo as estimativas, 
davam para suprir durante mil anos o mundo de suas  necessidades  de 
ferro... Tudo isto foi vendido para os ingleses, chefiados por Percival Farqhuar 
por 160 contos de réis. Segundo ouvi dizer, os Anais da Escola de Minas, 
publicação da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, comentaram à 
época a transação como o pior negócio já feito no Hemisfério Ocidental.” 

12   Ibidem, p. 6-7. 
13    TORRES. O homem interino, p. 53. 
14 Maria Rosa de Oliveira Penna era filha do português Domingos José Teixeira 

Penna e Rosa Maria da Conceição Dias de Souza, oitava filha do major Paulo 
José de Souza, de quem, portanto, Maria Rosa era neta. Viúvo, Domingos 
José Teixeira Penna casou-se com Ana Moreira dos Santos. Desse segundo 
casamento nasceu o Conselheiro Afonso Augusto Moreira Penna. Penna vem 
do substantivo comum pena (monte, penhasco), que, por sua vez, originou-se 
do espanhol peña. Alguns dos apelidos têm origem cristã, originando-se da 
invocação à Nossa Senhora da Penha. 
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15   TORRES. Três casas e seus moradores, Tribuna da Imprensa, p. 4. 
16 Isinha: “Então a gente ouvia a Nhanhá [irmã de Luiz Camillo] contar que tia 

Chiquinha [Francisca de Paula Marcondes Machado de Oliveira Penna, mãe 
de Cornélio Penna] tinha assim uma quantidade enorme de écharpes. E que 
aí, a vovó Rosa, que era muito mandona, chegou lá e distribuiu o enxoval 
da nora para a família inteira. Diz que ela era uma pessoa tão educada que 
ela não falou nada. ‘Se você é uma mulher casada, pra que você vai precisar 
disso tudo?’ Distribuiu pras filhas, pras noras, pras sobrinhas, as écharpes, 
tudo de bonito! E ela não falou nada. No dia que ele morreu (morreu novo o 
marido dela). Eu sei que depois que ele morreu, ela saiu de Itabira e nunca 
mais pôs os pés lá. Quer dizer, ela ficou com uma mágoa. (…) E a vovó Rosa 
era prepotente. Diz que ela andava a cavalo, já era idosa e que, então, eles 
mandavam o empregado ir atrás dela, para olhar, né? Quando ela descobria 
que eles estavam vigiando, ela ficava uma fera! / Edith: Tinha ataques, dava 
um esporro e mandava embora. / Isinha: Nhanhá é que contava esses ca- 
sos. Diz que uma vez ela estava na igreja. E nessa época, o Afonso Penna 
era Presidente da República e ela estava na igreja e então diz que o padre 
falou: ‘Pois é, as pessoas têm que ser simples, etc. Vocês estão vendo aquela 
velhinha ali, que está ali cochilando, ela é irmã do Presidente da República 
Afonso Penna.’ Ela acordou e falou assim: ‘Irmã do Presidente da República? 
Não. Ele é que é meu irmão porque eu nasci primeiro. E ainda tem mais 
uma: ainda ajudei a criar. Eu não sou irmã dele não, ele é que é meu irmão.’ 
Dizem que ela era desaforada. (…) Edith: Responder padre naquela época 
também, eles achavam até que podia ficar excomungado, né?” Entrevista com 
Edith de Oliveira Torres e Maria Luísa de Castilho Picchioni. Belo Horizonte, 
5 jun. 2001. 

17    Carta de LC a Mário Calábria, 19 set. 1951. 
18 ALMEIDA. Histórias de Itabira, p. 8. Modalidades dessa estória eram conhecidas 

pelo interior de Minas. Em Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, 
p. 173, aparece a figura de Maria Mutema: “matou — enquanto ele estava 
dormindo — assim despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, 
um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou, lá o que diz-do 
oco para o cão — do sono para a morte, e lesão no buraco do ouvido dele 
ninguém não foi ver, não se notou.” 

19 ATAÍDE. Receita de Mineiro, Jornal do Brasil, p. 6. “Outros mineiros me dis- 
seram ter sido eu excessivamente otimista. Ainda recentemente, Paulo Mendes 
Campos, que considero o Carlos Drummond da nova geração, escreveu, num 
tom condescendente, que eu fui ‘muito bonzinho’ para com os mineiros.” 

20    Carta de LC a Mário Calábria, 16 dez. 1951. Grifos de LC. 
21 A cópia do manuscrito foi enviada a LC por Carlos Drummond de Andrade 

em 1949, com um bilhete. 
22    Carta de LC a Mário Calábria, 16 dez. 1951. Grifos de LC. 
23 Ibidem, 28 jan. 1947. O Embaixador Leão Veloso morreu no dia 16 jan. 1947, 

em Nova York, onde participava como representante do Brasil da sessão do 
Conselho de Segurança da ONU. 
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24   ANDRADE, C. D. Os bens e o sangue. Parte I. O uso de minúsculas, maiúsculas 
e pontuação foi mantido tal como está na cópia oferecida a Luiz Camillo por 
Carlos Drummond. Datilografado. (grifos meus) 

25   Idem. 
26 ALVIM. Escritos bissextos, p. 39. “Luiz Camillo foi o terceiro filho de numerosa 

gente: mais velhos do que ele, Joaquim de Assis de Oliveira Torres e águeda 
de Oliveira Castilho, casada com o Dr. Paulo Castilho; mais novos: Moacir de 
Assis de Oliveira Torres, Geraldo de Assis de Oliveira Torres, o futuro histo- 
riador João Camilo de Oliveira Torres, Maria Stela Torres Donnard e José de 
Assis de Oliveira Torres.” Segundo depoimento de Edith de Oliveira Torres, 
criada com esses 8 filhos, Rosa de Assis, mãe de Luiz Camillo, teve outros 
dois filhos que morreram prematuramente. 

27    TORRES. O homem interino, p. 61. 
28 Sô Lu: apelido de Luiz Camillo. “Há sempre / uma família na conversa. / A 

família é toda a história; primos / desde os primeiros degradados / filhos 
de Eva / até Quiquim Sô Lu Janjão Tatau / Nonô Tavinho Ziza Zito / e tios, 
tios avós, de tão barbado-brancos / tão seculares, que são árvores.” Rosa de 
Assis de Oliveira Drummond, mãe de Luiz Camillo, era prima de Dona Julieta 
Drummond, mãe de Carlos Drummond de Andrade. ANDRADE, C. D. Poesia 
completa, Conversa, p. 958. 

29 ANDRADE, C. D. Luiz Camillo, Itabirano. Correio da Manhã. Também publicado 
em OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, p. xV-xVIII. 

30 O presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais (BCRMG), Dr. João 
Tavares Corrêa Beraldo, vivia em Juiz de Fora, sul de Minas. 

31   Carta de LC ao Dr. João Tavares Corrêa Beraldo. 13 jun. 1952. 
32 VASCONCELLOS; OLIVEIRA NETTO. English Reader for Brazilians (Science 

Reader), p. 13-15. 
33 SOUTHEY. History of Brazil. Foi traduzido pela primeira vez para o portu- 

guês pelo Cônego Fernandes Pinheiro, em 6 volumes (Rio, 1862). Mais tarde, 
Luiz Camillo descreverá, minuciosamente, os autores em quem Southey se 
fundamentou para escrever a sua História do Brasil e a sua valiosa coleção 
de manuscritos e livros portugueses. 

34  ANDRADE, C. D. Assinantes, Poesia completa, p. 989. 
35    Grifo meu. 
36 Quando das comemorações dos 30 anos da fundação da Universidade de 

Minas Gerais, o escritor e jornalista João Etienne Filho refere-se em artigo no 
Diário de Minas (1957) a Moacir de Assis de Oliveira Torres (irmão de LC 
e do historiador João Camilo) e ao prêmio Antônio Carlos recebido por ele 
em 1930. Escreve também João Camilo de Oliveira Torres: “Moacir — morto 
com 25 anos, recém formado. Foi quem me encaminhou para a Filosofia, que 
descobriu não sei como. Uma das inteligências mais vivas que conheci. Fora 
aluno completo em todas as matérias no ginásio. Na Faculdade de Direito 
defendeu, em 1928, uma tese sobre o conceito psicanalítico de pena. Isto é, 
naquelas priscas eras descobrira Freud e Jung, que os próprios professores 
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ignoravam. Foi uma das primeiras pessoas e talvez em todo o Brasil a tomar 
conhecimento da psicanálise. Isso diz tudo. A tese foi publicada pela Revista 
Forense. Meu primeiro contato com a filosofia foi numa tarde itabirana em 
que me leu uma página de Augusto Comte, cuja prosa solene me encantou. 
Mal podíamos prever que eu teria toda a vida envolvida com o Positivismo.” 
TORRES. O homem interino, p. 69-70. 

37   Entrevista citada na nota 16. 
38 Idem. “O Universo após ela – doudo amante / Segue cativo o passo delirante / 

Da grande meretriz.” Edith lembrou-se durante a entrevista de grande parte 
do poema de Castro Alves, “Vozes d’ áfrica”. 

39   Idem. 
40   Idem. 
41   Idem. 
42 Dados colhidos com o Dr. José Luiz Osório de Almeida, primo de LC e neto, 

portanto, do velho Luís Camilo de Oliveira Penna. 
43   Dom Viçoso, bispo de Mariana. 
44 Carta de Monsenhor Júlio Engrácia, de Itabira do Mato Dentro, a José Pedro 

xavier da Veiga. Referências a Júlio Engrácia podem ser encontradas na tese 
de Bruno Flávio Lontra Fagundes: As estórias a favor da História, um estudo 
sobre As Efemérides Mineiras, de José Pedro xavier da Veiga. A tese chegou-me 
às mãos graças à prof.ª Eneida Maria de Souza. Escreve o autor: “Nas diversas 
correspondências remetidas ao Diretor do arquivo [Público Mineiro], pode-se 
aquilatar a importância que adquirem estes colecionadores, a percepção que 
têm de si mesmos e do valor da memória, os esforços em que estão empe- 
nhados, o modo como participam da empresa memorialística em curso e os 
tipos de documentos que remetem ao arquivo.” 

45 Entrevista citada na nota 16. No original, falado: “Mas como seu pai se chama 
Anacleto, eu vou pôr o nome d’ocê de Edith Anacleto, vou pôr o sobrenome.” 
Corrigido pela própria Edith de Oliveira Torres. 

46    Grifo meu. 
47   Entrevista citada na nota 16. 
48 Idem. Edith: “Mas nisso meu padrinho adoeceu e nós viemos pra aqui e só 

fiz o primeiro ano do segundo grau. Aí eu não continuei. Pra mim não fez 
falta, já tinha estudado o bastante. Depois eu lia todos os clássicos infantis. 
Eu li todos: os de Monteiro Lobato, (…) Tesouro da Juventude, Júlio Verne. 
Lá em casa tinha esses livros todos e a gente lia, fazia muito teatro.” 

49 Ibidem, p. 13-14, 18 e 21. Edith: “A sua avó tinha umas máximas, naquele 
tempo. Eles falavam máximas, né. Ela falava assim: ‘A gente tem cinco defeitos 
[Edith estaria significando qualidades?] pra viver bem com os outros.’ E eu 
acho que eu vivi bem com os outros. Exatamente por observar esta filosofia 
dela. / MLP.: Cinco o quê? / Edith: Cinco defeitos: não pedir, não ocupar, só 
por extrema necessidade, não levar problemas pessoais, não se fazer muito 
presente. É o que eles falam hoje de ‘espaçoso’, né. Aceitar os outros e não 

 
 

442 



perguntar o porquê. Você mora com uma pessoa, se ele quiser pôr fogo na 
casa dele, deixa ele pôr fogo. A casa é dele e o motivo ele tem para pôr fogo. 
Não cabe a você perguntar porque que botou fogo. E aceitar os outros com 
os defeitos que eles têm, porque não é só os outros que têm defeitos, você 
também tem. Se você vive assim, você vive bem com qualquer pessoa. É ou 
não é?” (grifo meu) 

50 Moacir de Assis de Oliveira Torres (1909-1933) morreria de tuberculose, 
alguns anos mais tarde, no Sanatório Hugo Werneck. Ver, a respeito, MICELI. 
Doença e carreira masculina interrompida. Intelectuais à brasileira, p. 42-47: 
“A doença, e em particular, em fins do século xIx e começos do século xx, 
a tuberculose e as afecções respiratórias como a bronquiectasia, provoca 
efeitos sociais semelhantes àqueles produzidos pela perda do pai.” 

51 Entre outros, além do irmão Moacir, foram colegas nessa república de estu- 
dantes Cícero Camões de Oliveira Penna e Francisco Esteves Guedes. Cícero 
Camões de Oliveira Penna foi colaborador do Jornal Revolucionário, editado 
por José Bonifácio Lafayette de Andrada, em Barbacena, que, com 24 números 
ininterruptos, de 6 a 29 de outubro de 1930, acabou sendo o único órgão do 
país que nasceu, viveu e morreu exclusivamente em função da Revolução 
de 30. Cícero, já então escrivão de paz, apresentou-se sob o pseudônimo de 
Célio Públio. Francisco Esteves Guedes formou-se em engenharia. 

52    TORRES. Apresentação. In: OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, 
p. xxxI. 

53 No livro As ciências no Brasil, organizado por Fernando de Azevedo, 
constata-se, no verbete “A Química no Brasil”, p. 61, de autoria de Heinrich 
Rheinboldt: “O curso da Escola de Engenharia de Belo Horizonte foi orga- 
nizado e dirigido por Alfredo Schaeffer, até fins de 1926, e depois por Otto 
Rothe. A. Schaeffer, que já em 1911 havia chegado ao Brasil, contratado para a 
instalação e direção do Laboratório de Análises do Estado em Belo Horizonte, 
projetou e instalou o Instituto de Química em que, além do ensino químico 
dos diversos cursos da escola, deveria funcionar também o novo curso de 
química industrial. (…) Vencido em fins de 1923 o contrato de Oskar von 
Burger, contratou-se Otto Rothe para a cadeira de química industrial, ‘cadeira 
esta a que imprimiu com seu profundo saber e habilidade experimental o 
cunho da sua original personalidade’; sucedeu a A. Schaeffer na direção do 
Instituto (1927-1930). Eram assistentes do Instituto, entre outros, os químicos 
industriais Luiz Camillo de Oliveira, recém falecido no Rio de Janeiro, onde 
exerceu os cargos de professor de história, conservador da Casa Rui Barbosa, 
diretor da Biblioteca do Itamaraty e finalmente diretor de banco, Paulo Brant, 
Antenor Novais, H. Kneip, Agéo Pio Sobrinho e Lourenço Menicucci, os dois 
últimos posteriormente professores do Instituto e da Escola de Odontologia 
e Farmácia da Universidade de Minas Gerais.” 

54 Em 19 jun. 1925: colação de grau; em 2 jan. 1926 é nomeado preparador da 
cadeira de Química Analítica Quantitativa do Curso de Química Industrial da 
Escola de Engenharia de Belo Horizonte. 

55    ETIENNE FILHO. Diário de Minas, ago. 1957. 
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56 Publicados pela Masson et Cie. Éditeurs em 1925, 1929 e 1931. Deutsches 
Lesenbuch, Deutsche Literatur und Kultur, Deutsche Sprachbuch. As datas 
mostram que Luiz Camillo continuou a estudar mesmo depois de terminado 
o curso e perdida a bolsa de estudos. Havia também em sua biblioteca o 
livro Method Gaspey-Otto-Sauer for the Study of Modern Languages. German 
Conversation Grammar. 

57 Tudo leva a crer que LC não quisesse contar a Mário de Andrade quem de 
fato o impedira de usufruir da almejada bolsa de estudos. 

58 O Presidente da República era Artur Bernardes e um dos seus ministros, 
Afonso Penna. 

59 Carta de LC a Mário de Andrade, s.m. [1937]. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5453 cx 
56/5478. 

60    Carta de LC a Mário Calábria, 2 ago. 1952. 
61   Carta de LC a Carlos Drummond de Andrade, 24 ago. [1929]. 
62 O jornal Minas Gerais de 3 mar. 1929 noticia o casamento: “Realizou-se ontem, 

nesta capital, o casamento da senhorinha Elza de Carvalho Malheiro, filha 
do saudoso advogado Caetano Ferreira Pinto Malheiro, e da Exma. viúva d. 
Christina de Carvalho Malheiro, com o dr. Luiz Camillo de Oliveira Netto, de 
uma das mais antigas famílias de Itabira. Testemunharam o ato civil: por parte 
do noivo, o deputado Daniel de Carvalho e Exma. Senhora; por parte da noiva, 
o dr. Afrânio de Carvalho e Exma. Senhora. Serviram de padrinhos no ato 
religioso: por parte do noivo, o dr. Eugênio Silva e d. Júlia de Oliveira Penna; 
por parte da noiva, o sr. João Camilo de Oliveira Torres e Exma. senhora. 
Após essas cerimônias, efetuadas na residência do dr. Afrânio de Carvalho, 
tio da noiva, foi servida fina mesa de doces às pessoas presentes convidadas. 
Ao champagne, ergueram-se afetuosos brindes aos noivos, que, ontem, mesmo, 
pelo 2º noturno, seguiram para São Paulo, em viagem de núpcias.” 

63 Nicolino Guimarães Moreira, seu contraparente, casado com a prima Alda 
Drummond, filha de um irmão de sua mãe. Era conhecido como Nicolino 
de Nhô Chico das Três Barras (significando: Nicolino, filho do Senhor 
Francisco Moreira da fazenda das Três Barras). A fazenda se situava perto 
de Cordisburgo, distrito  de Curvelo. Segundo depoimento gravado pelo 
embaixador Edmundo Penna Barbosa da Silva, Luiz Camillo teria também 
prestado asssessoria durante pouquíssimo tempo ao seu pai, Alexandre 
Barbosa da Silva, diretor da Saint John del Rey Golden Mining Company. 

64    Carta de LC a Carlos Drummond de Andrade, [1929]. 
65 O Comendador Felipe Drummond era seu tio-avô, irmão de Joaquim 

Drummond, pai de  Zinzin,  mãe  de  LC;  era,  portanto,  também  irmão 
de Manuel Monteiro Chassim Drummond, chefe liberal de Itabira. O 
Comendador era grande amigo e advogado de Dona Isolete Aranha, senhora 
da sociedade de Campinas. 

66   Carta de LC a Carlos Drummond de Andrade, 24 ago. 1929. 
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67 ALMEIDA. O Conselheiro Viale, Pasquinadas, p. 121-128. “O Conselheiro 
Viale estava inteira, sincera e religiosamente convencido — como o dr. 
Tomás de Carvalho, seu colega no Conselho inferior de instrução pública 
— de que Portugal retrogradava, pelo completo abandono dos estudos 
clássicos.” (p. 126) 

68   Parece faltar algo no original manuscrito. A que ato se referiria LC? 
69    Grifo meu. 
70  Aqui, usado no sentido de temperamento. 
71   A Revolução de 30. (grifo meu) 
72   Carta de LC a Carlos Drummond de Andrade, 24 ago. 1929. 
73  SALLES. Luiz Camillo, o último dos humanistas. O Estado de Minas. 
74  Café e Confeitaria Estrela. Cf. NAVA. Beira-mar, p. 96. 
75  ANDRADE, C. D. O político, Correio da Manhã. 
76 BOMENY. Guardiães da razão. Modernistas mineiros, p. 15. “A primeira 

geração modernista mineira é uma geração formada pelos intelectuais da rua 
da Bahia, da Belo Horizonte dos anos 20, que permaneceram como grupo de 
referência intelectual em Minas Gerais e nos centros difusores de cultura do 
país, em parte pelos projetos literários que os notabilizaram como modernistas 
e, em parte, pela integração ao Estado Nacional do pós-30, especialmente 
pela atuação na área da educação e cultura do Estado Novo.” 

77   SOUZA. Carlos Drummond de Andrade 1902-2002. 
78    No artigo citado na nota 75, em nota de pé de página: “Grupo Belo Horizonte 

— Gustavo Capanema. Abgar Renault — poeta, professor, administrador 
de ensino. Milton Campos — ensaísta, advogado, deputado, governador, 
‘mestre de conduta de todos nós’. Pedro Aleixo — advogado, líder político, 
ex-presidente da Câmara Federal. Emílio Moura — poeta, crítico literário e 
professor. João Pinheiro Filho — escritor e industrial. Francisco Martins de 
Almeida — escritor e advogado. Gabriel Passos — jurista e parlamentar. Flávio 
de Melo Santos — amador de livros e profissional da contemplação. Luiz 
Camillo de Oliveira Netto — historiador, professor, operador de underground 
na luta pela restauração democrática. Mário Casasanta — professor e 
administrador de ensino. Negrão de Lima — embaixador. Pedro Nava — 
médico, desenhista, procurador e poeta bissexto. João Alphonsus — grande 
romancista morto. Cristóvão Breyner — juiz. Ciro dos Anjos — romancista. 
Alberto Campos — cedo desaparecido. Heitor Augusto de Sousa — advogado, 
também morto.” 

79    Carta de LC a Carlos Drummond de Andrade, [1929]. 
80   Atualmente Avenida Getúlio Vargas, em Belo Horizonte. 
81   Em 1931 e 1934, respectivamente. 
82 Olavo Redig de Campos. Arquiteto, estudou na Itália, tendo sido encarregado 

pelo governo brasileiro de construir diversas embaixadas do Brasil no exterior. 
Notável também é o seu projeto e construção da residência de Walter Moreira 
Salles, hoje Instituto Moreira Salles, na Gávea, Rio de Janeiro. 
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83 Dicionário Novo Aurélio : “Gigantesca árvore da família das bombacáceas 
(Adansonia digitata), muito disseminada nas savanas africanas, de tronco 
excessivamente espesso, rico em reservas de água, considerado o mais grosso 
tronco do mundo, com folhas digitadas e frutos capsulares.” 

84   Carta de LC a Olavo Redig de Campos, 9 set. 1933. 
85 José Luiz Osório de Almeida confirma em seu depoimento de abr. 2002 essa 

afirmação de Pedro Nava. Galo das trevas, p. 32-33. 
86   Carta de Washington Azevedo a LC, 14 nov. 1932. 
87   Carta de LC a Rodolfo Garcia, 24 nov. 1933. 
88    Ibidem, 25 fev. 1934. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES I 
AS CARTAS 

 
 
 

1   TREBITSCH. Correspondances d’intellectuels: le cas des lettres d’Henri Lefebvre 
à Norbert Guterman (1935-1947), p. 70-84. 

2 KAFKA. Lettres à Milena, p. 260: “Les lettres ne sont que tourment; elles 
viennent d’un tourment incurable, elles ne peuvent produire qu’incurable 
tourment… La grande facilité d’écrire des lettres doit avoir produit dans le 
monde, d’un point de vie purement théorique, une terrible dislocation des 
âmes; c’est un commerce avec des fantômes, non seulement avec celui du 
destinataire, mais encore avec le sien propre.” 

3    FARGE. Le goût de l´archive, p. 9. 
4 O silêncio pode também ser uma forma de persuasão. Ver as considerações 

sobre o silêncio, a propósito da escrita epistolar, na Parte II da Introdução. 
5 A retomada recente dos discursos (auto)biográficos beneficiou-se com a aber- 

tura de outras perspectivas críticas provindas da atividade interdisciplinar dos 
estudos culturais. Em seu livro Crítica Cult, 2002, no capítulo “Notas sobre a 
crítica biográfica”, p. 111-120, Eneida Maria de Souza mostra como as noções 
de vida e obra deslocam-se para o mesmo espaço simbólico de produção e 
debate dos significados culturais de valores e forças políticas. Dentro dessa 
perspectiva, o papel do pesquisador-biógrafo não deve mais ser minimizado 
nem disfarçado. Ao contrário, a proposta dos culturalistas é evidenciar esse 
papel pelo uso da primeira pessoa, que explicita o trabalho de construção 
autobiográfica do pesquisador como etapa inescapável na elaboração do perfil 
do biografado. 
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CAPÍTULO II 
DELINEAMENTO DE UMA VOCAÇÃO 

 
 
 

1 Em seu depoimento (entrevista gravada em 3 jan. 1990) o físico mineiro 
Francisco de Assis Magalhães Gomes relata que LC continuou até o fim da 
vida a amizade com três amigos mineiros da área das ciências exatas: ele 
próprio, Francisco Magalhães Gomes, físico (conhecido em Belo Horizonte 
como “Chiquinho bomba atômica” e autor de Galileu Galilei e o mundo 
moderno), e os engenheiros Alberto Mazoni de Andrade e Edmundo Dantas, 
todos os três professores da Escola de Engenharia de Ouro Preto e, depois, da 
Universidade Federal de Minas Gerais. A casa de Francisco Magalhães Gomes 
transformou-se, também, para o jovem químico, doublé de pesquisador, já 
agora trabalhando em arquivo, em centro de estudos humanísticos graças à 
influência de Francisco de Paula Magalhães Gomes. Este último, pai do físico, 
escreve a LC em 10 mar. 1933: “Quanto a mim, nem sei como contar-te a 
satisfação que tenho tido e o entusiasmo pela grande cidade de Mem de Sá 
e do Padre Manuel da Nóbrega. (...) estou deslumbrado com o Rio. É real- 
mente uma cidade admirável, não somente pelo progresso material, mas pela 
assombrosa natureza. As casas e edifícios, as Avenidas e ruas, os bondes e os 
autos, o Pão de Açúcar e a Urca, o Corcovado e as serras que se avistam de 
longe, as praias e finalmente o mar, são cousas que não se descrevem e aí se 
podem aplicar os versos de Camões: ‘Se os antigos filósofos que andaram / 
Tantas terras por ver segredos delas: / As maravilhas que eu passei, passaram.’ 
Além do mais, a imagem do Cristo no meio das nuvens e aí serem mesmo 
um pedestal e as belíssimas Igrejas, quase todas mais do que seculares, tudo 
isso nos encanta e nos arrebata. (...) fui ao Centro da Cidade, à Avenida, Rua 
do Ouvidor, etc., para despertar algumas ideias antigas das vias e caminhos 
que percorri nos tempos felizes de minha vida acadêmica. Quanto à Missa, 
ouço-a todos os dias na Matriz da Glória, que é a dois passos daqui. Já estive 
na Livraria J. Leite (festa do intelecto) mas não ainda no Solar das Barrigas 
(regalo do corpo). A casa J. Leite é mesmo um prodígio e o Chico e outros 
que conheço têm razão de perderem a cabeça! Nunca vi tanto livro velho 
e tantas edições raríssimas. Os Sermões de Vieira (perfeitos!) por 1.000 $, 
obras do Bernardo, do frei Luís de Souza, etc. etc. e de todos esses nossos 
conhecidos e amigos.” 

2 A Tribuna, 4 ago. 1933. (Diretor: Leopoldo Macieli; Redator-chefe: Guilher- 
mino César; Gerente: Sandoval Campos.) “Brasiliana”, na seção Comen- 
tários. Anos mais tarde, continuando esse projeto, Luiz Camillo fará parte 
da Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil que publicará, 
em 1952, Bibliografia de História do Brasil. MRE. Seção de Publicações. 
(Grifos no original) 

3 OLIVEIRA NETTO. Alguns documentos sobre a vila de Itabira, Minas Gerais, 
p. 8-10. 

4     Ibidem, p. 8. 
5     Idem. 
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6    Idem. Ver também ENGRáCIA. Revista do Arquivo Público Mineiro, III, p. 329 
et seq. 

7     Ibidem, p. 9. 
8   SAINT-HILAIRE. Edição brasileira: Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro 

e Minas Gerais, p. 128. Edição francesa: Voyage dans les provinces de Rio de 
Janeiro et de Minas Gerais, p. 118. 

9     O CENTENáRIO da elevação de Itabira do Mato Dentro a Vila. Estado de 
Minas. 

10   VEIGA. Efemérides mineiras (1664-1897), p. 363. 
11 Carta de LC a Pedro Mota, 23 mar. 1937. “Dentro de pouco sairá breve outra 

biografia que deve lhe interessar; de autoria do dr. Octávio Tarquínio de Souza 
sobre Bernardo Pereira de Vasconcelos. (...) Já estiveram em meu poder as 
provas paginadas de todo o volume.” Possuía LC na sua biblioteca da rua da 
Matriz a seguinte obra de Bernardo Pereira de Vasconcelos: Carta aos Senhores 
Eleitores da Província de Minas Gerais, 208 p. A Biblioteca Luiz Camillo está 
hoje com a Universidade Federal de Minas Gerais, parte em Belo Horizonte 
e parte em Ouro Preto, na Casa dos Contos. O Inventário de livros raros da 
Biblioteca de Luiz Camillo encontra-se no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 

12    OLIVEIRA NETTO. Alguns documentos sobre a Vila de Itabira, Minas Gerais, 
p. 9. 

13 VEIGA. Efemérides mineiras (1664-1897), p. 364. “Era o presidente 
Mello e Souza homem moderado, tímido e bonacheirão, mas a ninguém 
escapava a grande influência que sobre seu ânimo fraco exercia Bernardo 
de Vasconcelos, chefe de partido e a quem nunca se atribuíram moderação 
política e escrúpulos de justiça entre os notabilíssimos predicados que 
o distinguiram como estadista, o maior do Brasil na sua época. E essas 
circunstâncias, não há negar, muito concorreram para a acumulação e 
fermento dos desgostos e rancores que, afinal, explodiram violentamente. 
Corrobora o nosso asserto a atitude de exageradíssima severidade assumida 
pelo governo e seus amigos na perseguição e punição dos vencidos, e tanto 
que até colocou-o em conflito com a alta magistratura do Estado, agindo 
ele, nesse procedimento pouco generoso e impolítico, ainda por inspiração 
daquele mesmo estadista, que aliás — instruído e sagaz como era — de 
certo procederia com moderação e esclarecida clemência, se tivesse a 
responsabilidade legal do poder.” 

14   VEIGA. Efemérides mineiras (1664-1897), p. 353. 
15    OLIVEIRA NETTO. Alguns documentos sobre a Vila de Itabira, Minas Gerais, 

p. 9. 
16   Idem. 
17   Idem. 
18  ROUANET. As razões do iluminismo, p. 290-291. 
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19 Ver nota 15 deste capítulo. Partes mais importantes do documento transcritas 
por LC: “A vila de Caeté, uma das mais antigas da Província de Minas Gerais, 
e que já em remuneração de importantes serviços prestados ao Governo e à 
pátria fora em 1720 elevada a uma tal categoria foi extinta a 20 de maio de 
1833 só em virtude de uma resolução do ex-Presidente Manoel Inácio de Melo 
e Souza em anômalo Conselho de Governo reunido à pressa em São João 
d’El Rey para o restaurar na Presidência da Província. (…) A extinção da 
antiquíssima Vila [ilegível] quer se consider[e] isoladamente, quer [ilegível] as 
circunstâncias, que a precederam, acompanharam ou se seguirão não deixa, 
por isso, de ser um atentado horrível à Majestade [ilegível] e da Constituição; 
ligada porém a essas circunstâncias não pode, então, deixar de ser considerada 
como um ato de opressão, de injustiça e de vingança. 
(...) Artigo 1º - Fica criado no Arraial da Itabira do Mato Dentro uma Vila 
com a mesma denominação, tendo por limites os da Vila de Caeté, exceto a 
Paróquia deste nome e os Distritos da Conceição do Rio Acima, e do Socorro. / 
Artigo 2º – Fica extinta a Vila de Caeté e a Paróquia deste nome será reunida 
ao Município de Sabará.” 

20    OLIVEIRA NETTO. Alguns documentos sobre a Vila de Itabira, Minas Gerais, 
p. 9. 

21   Ibidem, p. 10. 
22 Paulo José de Souza, avô materno de Maria Rosa de Oliveira Penna, a Rosa 

do Girau. 
23   Prefeito, hoje. 
24 Carta de Carlos Drummond a Mário de Andrade, 10 out. 1932. IEB-USP. Esta 

carta de Drummond, assim como trechos da carta de LC a Mário de Andrade 
de 7 fev. 1932 [1933] estão publicados no livro Correspondência de Carlos 
Drummond de Andrade a Mário de Andrade. 

25     Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930, p. 5011. 
26   Ver, a esse respeito, o livro de Boris Fausto: A revolução de 30. 
27   Carta de LC a Mário de Andrade, 7 fev. 1932 [1933]. IEB-USP. 
28    Moacir de Assis de Oliveira Torres (1909-1933). Ver notas 36, 50 e 51, Capítulo I. 
29   Carta de LC a Mário de Andrade, 7 fev. 1932 [1933]. IEB-USP. 
30 Carta de LC a Mário de Andrade, 7 fev. 1932 [1933]. IEB-USP. Acho que se 

aceitarmos, como eu considero mais razoável e plausível, que LC tenha errado 
de ano, inscrevendo 1932, em vez de 1933, nesta carta a Mário, a charada estará 
resolvida, porque não faz sentido ela ter sido escrita em 1932. No original está 
escrito 32, a esse respeito não há dúvidas. Mas... Vamos pensar um pouco 
em como LC deveria estar se sentindo naqueles dias. Qual era o seu estado 
de espírito? O irmão, Moacir, acabara de ser enterrado, morrera no dia 28 jan. 
1933. Outras pessoas da família também estavam doentes, por isso ele escreve 
uma carta “que vai assim com cheiro de lisol nas mãos e com um aspecto 
de ladrilho branco de hospital”, estava meio desconexo, querendo fugir de 
Belo Horizonte, desesperado. Ele afirmará, nessa carta de 33 (erroneamente 
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datada de 32) que estivera com Mário em novembro, depois da revolução, 
portanto. Além disso, há uma carta de Carlos Drummond apresentando LC a 
Mário em 10 out. 1932. Ver nota 24 deste capítulo. 

31 BOMENY. Guardiães da razão. Modernistas mineiros, p. 62. “Belo Horizonte 
está longe de corresponder ao ambiente metropolitano de Simmel. A cidade 
impôs àquela geração o limite à universalização de conduta individualista, 
que foi recriada no discurso desta mesma geração como expressão de algo 
que é próprio e distinto nos mineiros. O discurso não é local, a ligação não é 
regional, e o projeto não é paroquial. E, ao mesmo tempo em que tentavam 
racionalizar a construção de uma identidade para Belo Horizonte, atribuindo 
a ela dimensão universalista através da cultura, e efetivamente contribuindo 
para a criação ali de ambiente intelectual sofisticado, rendiam-se ao Rio de 
Janeiro como ambiente de liberdade, e a São Paulo como repositório da 
vanguarda.” 

32 TORRES. Três casas e seus moradores. Tribuna da Imprensa, p. 4. Arquivo 
MLPM. 

33    TORRES. O homem interino, p. 64. 
34 TORRES. O homem interino, p. 64. A respeito de seu pai: “Tolerante, apesar 

da intransigência, nutria uma secreta vaidade pelo fato de meus irmãos mais 
velhos, em geral, serem partidários da outra candidatura. E lembrando ex- 
periências imperiais, dizia que os conservadores sempre permitiram que os 
filhos fossem liberais, não se repetindo o contrário…” 

35   Carta de LC ao jornalista Orlando Dantas, 5 out. 1946. 
36 Expressão: “o destino tem me corrido a chilena desde a tábua do pescoço 

até a retranca”, significando que o destino não o tem poupado. Carta de LC 
a Mário de Andrade, 7 fev. 1932 [1933]. IEB-USP. 

37 Carta de LC ao Diretor do BCRMG, Sandoval Soares de Azevedo, 30 ago. 1949, 
p. 7-8. 

38    DOSTOIÉVSKI. Memórias da Casa dos Mortos, p. 517. 
39 24 de dezembro de 1934: nomeado por Gustavo Capanema diretor da Casa 

de Rui Barbosa. Publicação no D. O. de 29 de dezembro de 1934. Tomou 
posse em 2 de janeiro de 1935. Ali permanece até 1938. 

40    Carta de LC a Emílio Moura, 24 ago. 1935. Arquivo Emílio Moura. LC refere-se 
a  Carlos  Drummond. 

41   Carta de San Tiago Dantas a LC, 23 mar. 1935. 
42    Na Av. Paraúna, 1657, hoje Av. Getúlio Vargas. 
43   Carta de LC a San Tiago Dantas, 20 maio 1935. Arquivo Nacional. Cx 135. 
44   Carta de San Tiago Dantas a LC, 23 mar. 1935. 
45   Carta de LC a San Tiago Dantas, 1º fev. 1934. Arquivo Nacional. Cx 134. 
46   Carta de LC a Olavo Redig de Campos, 1935. 
47   Carta de LC a San Tiago Dantas, 20 maio 1935. Arquivo Nacional. Cx 135. 
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48 Eu! O fato é comunicado a seu amigo Mazoni que lhe escreve uma carta 
em dezembro de 1935. 

49 O que se pode deduzir do conteúdo das cartas a Emílio Moura e Mário 
de Andrade. 

50 Carta de LC a Tico. Rio de Janeiro, 27 maio 1936. Tico: Francisco de 
Assis Drummond, tio de Luiz Camillo, irmão de Rosa de Assis de Oliveira 
Drummond (Zinzin), sua mãe. 

51   Notas esparsas, autógrafas. 
52   Ibidem, p. 2. 
53 Em carta a Mário de Andrade, escrita no início de 1937, LC revela: “Estou 

revendo as provas do Parecer sobre o Ensino Primário, do Rui, e você não 
pode avaliar a extrema dificuldade de que a tarefa se reveste dadas as condições 
de verdadeiro caos ortográfico em que vivemos. Não posso respeitar a 
ortografia do original onde se lê: cattegoria - categoria, fiscalisar, civilisar, 
neutralisar e ao mesmo tempo fiscalizar, civilizar, neutralizar etc., hontem e 
ontem, publico, publíco e público, systhema e sistema, e centenas de 
exemplos semelhantes. Não posso, por outro lado, basear-me na edição 
afamada da Queda do Império, de 1921, onde, embora em menor número, 
persiste a mesma diver- sificação: hontem e ontem; throno e trono; thesoiro 
e tesoiro, mytho e mito e assim por diante. Tentei fazer um formulário e 
umas tantas regras gerais, porém, as exceções são quase tão numerosas 
quanto os exemplos e fico sem saber o que é regra geral e o que não o é. / 
Com isto, passam-se os dias e permaneço horas e horas diante da mesa, 
retomando sempre o trabalho que ainda se prolonga, em casa, até altas 
horas. Cheguei à conclusão de que, ou se mantém os originais, tais quais 
se encontram, em reedição diplomática ou são uniformizados por 
ortografia sistematizada como a do acordo, pois, qualquer outra tentativa 
de regularização será, necessariamente, cheia de incorreções e deslizes 
imperdoáveis. / Enfim, como já estou me considerando um predestinado em 
aceitar, ou ser obrigado a aceitar, função de carregador de água em balaio, 
vou me conformando com a sorte.” 

54   Notas esparsas, autógrafas. 
55   Relatório sobre a Situação Geral do Serviço, p. 2. 
56 Prefácio de Marcílio Marques Moreira à segunda edição de Figuras do Direito. 

Visconde de Cairu. No primeiro dos seus ensaios, “Cairu, protagonista de 
sua época”, San Tiago Dantas “enfatiza a seriedade da cultura de Cairu, que 
integrava uma elite, pequena mas dotada de invulgar capacidade, que logo 
contrastou com o quadro social de sua própria época que se caracterizava 
pelo antagonismo entre uma classe dirigente de eficiência declinante e uma 
classe popular em ascensão.” 

57 MARTINS. A História da inteligência brasileira, p. 63-65: “O ano de 1817 é, 
em nossa história intelectual, um dos numerosos ‘anos significativos’ cuja 
significação passa despercebida aos contemporâneos (o que é natural), e é, 
não raro, treslida, se não totalmente ignorada, pelos pósteros. Marcam-no 
dois fatos aparentemente desconexos e heterogêneos, mas, na verdade, de 
idêntico ‘sentido’ histórico e mental: o aparecimento, na Impressão Régia do 
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Rio de Janeiro, da Corografia Brasílica, do Pe. Manuel Aires do Casal (?-?), 
e a revolução ‘republicana’ de Pernambuco. […] E Caio Prado Junior, cuja 
simpatia pelo livro parece extremamente limitada, escreve, entretanto, que 
‘podemos comparar a Corografia Brasílica a qualquer uma das obras clássicas 
do seu tempo’ […] Caio Prado Junior faz notar que, sem a existência desse 
livro, ‘seria muito difícil reconstituir inteiramente aquele Brasil de século e 
quarto atrás, tão importante porque se situa no momento mais crítico da nossa 
história. É o Brasil maduro para a independência, e tomando pela primeira 
vez consciência plena da sua individualidade, que aparece nestas páginas 
singelas da Corografia Brasílica.” Na biblioteca de Luiz Camillo encontra-se 
a Corografia Brasílica, ou Relação Histórico-Geográfica do Reino do Brasil. 
Composta e dedicada a sua Majestade Fidelíssima por um Presbítero Secular 
do Gram Priorado do Crato. Impressão Régia, com Licença e Privilégio Real, 
1817. 2 vs. enc. – 20,4cm. 

58 Trata-se do Capitão-Mor Pedro Tacques de Almeida: “A vida administrativa 
do Senado Municipal, que desde o princípio do século xVIII se apresentara 
precária e difícil, evidenciava agora crise profunda, causada pelo imenso 
êxodo para as Minas. As sessões, que então eram raras e as queixas muitas 
pela escassez dos gêneros, tudo emigrando para a Babel imensa das Minas, 
deixava São Paulo semi-deserto (…) A Câmara procurava por todos os meios 
obter receitas, e nesse empenho lançava mão de todos os expedientes ao seu 
alcance. Nesse propósito fez surgir a questão dos proventos provenientes da 
arrematação da passagem do Rio dos Pinheiros que ela abusivamente arre- 
cadava, segundo o parecer indignado do velho Capitão Mor da Capitania e 
Procurador da Fazenda Real, Pedro Tacques de Almeida. (...).” A publicação 
integral tanto da carta da Câmara quanto a formal e bem fundamentada 
contestação do Capitão-Mor Pedro Tacques de Almeida estão no apêndice 
do livro de Ernesto Ennes, Dois paulistas insignes : José Ramos da Silva e 
Matias Aires Ramos da Silva de Eça: contribuição para o estudo crítico da sua 
obra (1705-1763). Prefaciado por Luiz Camillo de Oliveira Netto, p. 23-31. As 
informações e alegações de ambas as partes, ali publicadas, constituem para 
Ernesto Ennes “documento do mais alto interesse para a história da fundação 
da antiga Vila de São Paulo. O mesmo Capitão-Mor parece ter marchado com 
sua gente armada em socorro da Vila de Santos por ocasião da invasão da 
armada francesa, chefiada pelo corsário Jean François Duclerc, no Rio de 
Janeiro. Há um documento, de autor anônimo, ‘Relação da chegada da Armada 
Francesa a este Rio de Janeiro em 16 de Agosto de 1710’, que se encontra na 
Biblioteca da Ajuda (pastas 52-x-2 n. 11).” 

59 Carta de LC a Mário de Andrade, 15 nov. 1935. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5446 
cx 56/5471. 

60 Carta de LC a Mário de Andrade, 19 set. 1936. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5451 
cx 56/5476. 

61   A Universidade de São Paulo. 
62 Carta de LC a Mário de Andrade, 8 fev. 1936. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5448 

cx 56/5473. 
63   Grifos de LC. 
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64 Nota MA: a lápis vermelho: grifo destacando o nome. Após vinte longos anos de 
pesquisas e estudos, Pe. Augusto Magne (Mende (Languedoc), França, 3 mar. 
1887-[?]), jesuíta e filólogo erudito, conseguiu publicar em português, pelo 
Instituto Nacional do Livro, a primeira edição completa do texto medieval 
português da Demanda do Graal, provida de notas e comentários nos dois 
primeiros volumes, reservados ao romance. O terceiro é constituído por um 
glossário elucidativo. A edição do documento de prosa arcaica, quatrocentista, da 
Demanda do Santo Graal, já fora sonhada anteriormente pelo historiador 
brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, representante diplomático do Brasil 
em Viena. Pe. Magne se lembra das palavras de Varnhagen: “Serviço grande faria 
às letras portuguesas a corporação ou o literato que tomasse a si a publicação de 
tão curioso livro…”. O pergaminho data do século XV, do tempo de D. Duarte, 
morto em 1438. O núcleo histórico: um chefe guerreiro bretão enfrentou e bateu 
os invasores saxões, foi traído pela mulher e um parente muito chegado e morreu 
em combate. A lenda do rei Artur, figura central, ganhou a Europa inteira. A 
Demanda, embora versão de língua estrangeira, tem virtudes portuguesas, que são 
ainda mais profundas, quase tão profundas quanto as raízes mesmas da língua. 
Tesouro linguístico, pertence ao terceiro quartel ou mesmo a meados do século 
XIII; a única transcrição, contudo, que dele nos resta, é uma cópia de século XVI. 
Pe. Magne inicia o prefácio à primeira edição em língua portuguesa do precioso 
manuscrito assim: “Quando, em 1922, tive pela primeira vez nas mãos o 
venerando códice 2594 da Biblioteca Nacional de Viena, cópia única da demanda 
portuguesa de Santo Graal, criação de tempos remotos, onde, em ambiente tão 
maravilhoso quanto inverossímel, se contam as inúmeras aventuras, proezas e 
perfeitanças dos destemidos cavaleiros da Távola Redonda, empenhados em levar 
a bom termo arriscado cometimento, assentei comigo dar à publicidade, mal o 
permitissem as circunstâncias, o extenso manuscrito que, a juízo de abalizados 
mestres, constitui um dos monumentos mais relevantes de nossa literatura 
medieval”. (A Demanda do Santo Graal, Rio de Janeiro, Ministério de Educação 
e Saúde/ Intituto Nacional do Livro/Imprensa Oficial, 1944). 

65 A Societas Jesu, a Companhia de Jesus, foi criada em 27 de setembro de 1540, 
pela bula papal Regimini Militantis Ecclesiae. Contava, inicialmente, com 
apenas dez homens (dos quais dois seriam canonizados: Inácio de Loiola e 
Francisco xavier), que se punham à total disposição do Papa para qualquer 
missão que o Sumo Pontífice ordenasse, e que se uniam pelos votos de po- 
breza, castidade e obediência. 

66 Zeits[chrift] für Romanische Philologie. Revistas para (de) Filologia Românica. 
Em carta a Antônio Houaiss [1º jul. 1947], LC, depois de notar que “constam 
aqui milagres suíços” e mencionar o Bernheim e o Conselheiro da Ajuda, 
escreve “Peço a sua especial atenção para o número 209 da Zeitschrift für 
Romanische Philologie, pois precisamos apenas do vol. 43 (1923) e seguintes 
para completar a única coleção existente no Brasil. E V. sabe o que isso 
significa.” 
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67 Idem. “Já na relação do Grundriss, do Grœber (nº 1450) são precisos vários 
exemplares; o 1º para a Bib. do Itamaraty, o 2º para V. e o 3º para nós.” 

68 MARTINS. A História da inteligência brasileira, p. 174, 184, 196-197. O autor 
chama a atenção para o fato de que “esboçam-se desde esse momento, quero 
dizer, desde 1640, os três aspectos intelectuais de Vieira: ideologicamente, 
ele deve ser julgado pelas obras proféticas, como a Clavis prophetarum e a 
História do Futuro ; politicamente, ele deve ser julgado por sua posição em 
face dos cristãos-novos; literariamente, ele deve ser julgado pelos sermões. 
(…) Aproximando-o de um pregador inglês do século xVI, Robert Southey 
apontava, tacitamente, ao mesmo tempo, para essas duas singularidades do seu 
espírito: a atração intelectual pela heresia e, simultaneamente, o anacronismo 
profundo da sua concepção do mundo. (SOUTHEY. History of Brazil, II, p. 
460.) Referindo-se aos sermões, diz o historiador inglês que são, de fato: ‘As 
composições mais extraordinárias de sua espécie: nada excederia o absurdo 
de suas partes típicas e alegóricas, a não ser a engenhosidade de espírito que 
assim se perverte; contudo, elas se aliam a uma liberdade política igual à de 
Latimer, com quem freqüentemente se parece, tanto na maneira quanto na 
destemida honestidade, na sátira tocante, na felicidade de expressão, na força 
de linguagem e numa eloqüência que se origina na abundância de uma rica 
imaginação e de coração generoso, o que faz dos seus negócios, apesar de 
todo o amálgama, a glória e o orgulho da literatura portuguesa.’ (...)”. Wilson 
Martins nota também na mesma obra acima referida, que: “Quanto à prática 
das suas teorias com relação à liberdade dos índios e à sua responsabilidade 
moral no problema da escravidão negra que delas decorre, as conclusões do 
mesmo historiador [João Francisco Lisboa, Obras, p. 460] não são excessiva- 
mente favoráveis.” 

69 Pe. Manuel Bernardes (1644-1710). SARAIVA; LOPES. História da Literatura 
Portuguesa, p. 541-545: “Seu maior mérito talvez tenha sido o de artista da 
prosa narrativa. Sobressai, entre suas obras, sobretudo pelo interesse lite- 
rário: A nova floresta ou Silva de vários apotegmas (5 vols, 1706-08-11-26-28), 
que é uma vasta coleção de ‘ditos bons e sentenciosos de varões ilustres’ 
principalmente da tradição cristã, dispostos por ordem alfabética do nome 
da virtude ou pecado respectivos, comentados e intercalados das narrativas 
mais longas. Ficou incompleta, na letra J, o termo Justiça.” Tudo leva a crer 
que Luiz Camillo se refere ao Pe. Manuel Bernardes e não a Diogo Bernardes 
(c. 1530-1594/5). 

70 BARROS. Na obra supracitada, p. 283-284, 289 e 409: “Vinculado, como Gil 
Vicente, Sá de Miranda e provavelmente Bernadim Ribeiro, à corte portuguesa 
da 1ª metade do século xVI, onde fez a sua formação, João de Barros, cuja 
obra abrange grande diversidade de temas e gêneros, é talvez, na primeira 
metade do nosso século xVI, o representante mais completo de um complexo 
de tendências renascentistas, entre elas as que estão mais de perto relaciona- 
das com a expansão marítima portuguesa.” Para os autores, João de Barros 
“põe a retórica ao serviço de uma perspectiva simultaneamente humanística 
e nobilitante da história de Portugal, deixando na sombra os fatos que des- 
douram a majestade do conjunto. (…) Concepção de história como espelho 
de exemplaridade heróica, construída e torneada de acordo com as regras 
de retórica clássica (…) segundo o preceito ciceroniano, a primeira lei da 
história seria não mentir, e a segunda não contar tudo o que é verdade. (…) 
João de Barros, mestre da língua portuguesa, é o autor do primeiro romance 
português de cavalaria, oferecido a D. João III: Crônica do Imperador 
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Clarimundo. (...) O conhecimento, teórico e prático, que João de Barros tinha 
do comércio mundial, no seu posto de feitor da Casa da Índia, relaciona-se 
com o intento monumental de construir uma síntese geográfica, econômica 
e histórica da expansão.” 

71 Fernão Lopes (1380?-1450?). Para João Ribeiro, “o maior dos mais antigos 
cronistas, criador  da  prosa  portuguesa  e  o  primeiro  exemplar  do  estilo 
da História. Como historiógrafo, mantém-se adstrito à verdade e narra 
singela mas convictamente os fatos, deixando de parte os que lhe pareciam 
insuficientemente provados.” Pode-se dizer, conceitua Mendes dos Remédios, 
“que as obras do grande historiador são o que a Idade Média nos legou de 
mais perfeito. Como guarda do Real Arquivo, mais tarde Torre do Tombo, o 
velho cronista-mor do reino pôde escrever as apreciáveis obras, cujo texto 
tem sido objeto de meticulosos estudos. São elas: Crônica d’El rei D. João I, 
Crônica do Senhor rei D. Pedro I, e Crônica do Senhor rei D. Fernando. É 
certo, porém, ser ele o principal prosador medieval, como assevera Fidelino 
de Figueiredo e ‘o primeiro que mais dignamente escreveu a História na 
Europa’, consoante a opinião de Dias Gomes, apoiada por Ferdinando 
Denis.” In: Antologia Nacional, 1955. 

72 LC refere-se à obra de Dom Duarte (1391-1433), rei de Portugal, cujo reinado 
durou apenas os cinco últimos anos de sua vida. É lembrado menos pelo 
curto reinado do que por suas obras literárias, repletas de pensamentos fi- 
losóficos e ensinamentos morais. O leal conselheiro e o Livro da ensinança 
de bem cavalgar toda sela (século xV) que se imprimiram pela primeira vez 
em 1842, pelo manuscrito da Biblioteca de Paris, foram postos em um só 
volume. As considerações de Dom Duarte impressionaram positivamente 
LC em suas reflexões sobre o estudo e pesquisa. 

73 Dicionário de símbolos e mitos: “O Graal é um dos mais complexos símbolos 
lendários. Envolve dois símbolos fundamentais que são o do Graal propria- 
mente dito e o símbolo da procura. Há uma lenda que conta que ele foi 
feito pelos anjos de uma esmeralda que caiu da testa de Lúcifer quando ele 
foi lançado no abismo dos infernos. O sangue do Redentor redime, através 
do Graal, cálice lavrado em ouro e cintilante de pedras preciosas, o pecado 
de Lúcifer. O Santo Graal da literatura medieval é o herdeiro, senão o conti- 
nuador, de dois talismãs da religião celta pré-cristã: o caldeirão do Dagda 
e a taça de soberania. Na literatura e iconografia cavaleiresca é um objeto 
sobrenatural que alimenta (dom da vida), esclarece (iluminação espiritual) e 
torna invencível. Afora inumeráveis explicações mais ou menos delirantes, o 
Graal gerou e continuará a gerar interpretações diversas que correspondem 
ao nível da realidade em que se coloca o comentador. (...) A Demanda do 
Graal inacessível simboliza, no plano místico, que é essencialmente o seu, 
a aventura espiritual e a exigência de interioridade, que só ela pode abrir a 
porta de Jerusalém celeste em que resplandece o divino cálice. A perfeição 
humana se conquista não a golpes de lança, como um tesouro material, mas 
por uma transformação radical do espírito e do coração. É preciso ir mais longe 
do que Lancelote, mais longe do que Persival, para chegar à transparência de 
Galahad, imagem divina de Jesus Cristo.” Ver nota 64 deste capítulo. 

74    Carta de LC a Mário de Andrade, 17 mar. 1936. IEB-USP. 
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CAPÍTULO III 
DOCUMENTAÇÃO,  DOCUMENTAÇÃO 

 
 
 

1      Carta de LC a Arduíno Bolivar, 11 abr. 1937. 
2     Eleito Sócio Efetivo da Sociedade Capistrano de Abreu. Carta de Paulo Prado 

a LC, 14 jun. 1935. 
3     Sucedeu a LC na Casa de Rui Barbosa em 1937. 
4    Carta de LC a Mário de Andrade, 19 set. 1936. 
5      Carta de Abílio Barreto a LC, Belo Horizonte, 7 out. 1935. Grifos de LC. 
6     Expressão usada por Francisco de Paula Magalhães Gomes, em carta a LC. 

Ver nota 1, Capítulo II. 
7    Carta de Abílio Barreto a LC, 9 fev. 1935. 
8 Arduíno Bolivar é nomeado diretor do Arquivo Público Mineiro em 14 abr. 

1936. Deixou o cargo em 14 set. 1938. À época, Ciro dos Anjos era chefe de 
gabinete de Benedito Valadares. 

9    Carta de Arduíno Bolivar a LC, Belo Horizonte, 193[6]. Grifos, no texto 
original, do autor. 

10   Carta de LC a José Maria Alkmin, 29 dez. 1937. Relata seu trabalho de pes- 
quisa na Torre do Tombo. 

11   Rodolfo Garcia, diretor da Biblioteca Nacional. 
12    Carta de LC a Arduíno Bolivar, 11 abr. 1937. 
13  BLAKE. Dicionário bibliográfico brasileiro. Em 1937, foi publicado o Índice 

Alfabético da mesma obra. 
14   Inocêncio Francisco da Silva. Dicionário bibliográfico português. Borba de 

Morais cita também o Catálogo da copiosa biblioteca do mesmo autor. 
15   Diogo Barbosa Machado. Biblioteca lusitana histórica, crítica e cronológica. 

Ver Borba de Morais. 
16   Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro. 
17 Nomes completos dos autores citados por LC: John Mawe, Richard F. 

Burton, George Gardner, John Luccock, R. Walsh, Louis Agassiz, Alexander 
Caldcleugh, Auguste de Saint-Hilaire, Francis de Castelnau, W. L. von 
Eschwege, Johann Emanuel Pohl, Johann Baptist von Spix, Carl Friedrich 
Philip von Martius, Prince of Wied Neuwied, Fritz Krause, Karl von den 
Steinen, Paul Ehrenreich, Koch-Grünberg. 

18    Carta de LC a Arduíno Bolivar, 11 abr. 1937. 
19 FARIA; PERICãO. Dicionário do Livro. Códices: no sentido literal, um bloco 

de madeira; um livro, dada a semelhança de um livro encadernado com um 
bloco de madeira. Livro manuscrito organizado em cadernos solidários entre 
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si por cosedura e encadernação. Os romanos davam o nome de códex às 
tabuinhas enceradas nas quais escreviam. 

20   Biblioteca de consulta. 
21   Índice periódico, de Chemischer Inhaltblatt Grifo de LC. Ele se refere com 
entusiasmo a essa revista, que publica o Índice periódico, assim também como a Chemist 
Abstracts, ambas utilizadas por  LC ainda em Belo Horizonte, no curso de Química. Em 
1937, escreve: “elas são ‘maravilhosos elementos de trabalho intelectual a que tanto 
devemos pela introdução em tal época dos verdadeiros processos de investigação 
científica e do valor da cooperação intelectual que representam, publicando 
semanalmente, um resumo, feito por especialistas do maior conhecimento, das 
investigações realizadas em todo o mundo e divulgadas em milhares de publicações 
pioneiras.”’ Manuscrito, AMLB-ALCON.. 
22   Sumários das ciências sociais. 
23 LC refere-se ao jornal O Patriota, jornal litterario, politico, mercantil, & c. do 
Rio de Janeiro, do qual possuía o 1º exemplar publicado em janeiro de 1813. A 
respeito desse periódico, José Guilherme Merquior, em De Anchieta a Euclides, p. 45, 
escreve: “A prosa neoclássica cultivou diversos gêneros, com freqüência praticados 
em publicações periódicas orgulhosas de seu papel de ‘veículos esclarecidos’. 
Sirvam de exemplo as Máximas com que, a partir de 1813, o Marquês de Maricá 
(1773-1848) colaborou em O Patriota, a menos efêmera das revistas literárias de 
então.” .” [José Guilherme Merchior, in: De Anchieta a Euclides – Breve história da 
literatura brasileira. A prosa dos publicistas. Coleção Documentos Brasileiros, N 182, 
Livraria José Olympio Editora, 1977. p. 45]. 
24 Carta de LC a Mário de Andrade, 8 fev. 1936. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5448 cx 
56/5473. 
25   Idem. 
26 Maggs & Bros: livreiro inglês com quem LC se correspondeu durante os seus 

anos de trabalho na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores. A livraria 
com esse mesmo nome ainda se encontra em Londres no mesmo endereço: 
50 Berkeley Square, London, W1. O papel de carta usado por Maggs Bros. 
Ltd. possui timbre na parte superior: Brasões: To His Majesty King Alfonso 
of Spain; To His Royal Highness the Prince of Wales 1931-1936; To His Late 
Majesty King George V; To Her Majesty Queen Amélie of Portugal; To His 
Late Majesty King Manuel of Portugal; Maggs Bros. Ltd. (19.09.36) 5476. José 
Mindlin informa em entrevista de 4 de setembro de 2001 que durante muitos 
anos o orientador da Livraria Maggs foi o erudito Dr. Ettinghausen; depois, 
ele fundou sua própria Livraria Antiquário em Oxford. 

27 As informações fornecidas por LC a Mário de Andrade referem-se à valiosa 
Biblioteca pertencente a Félix Pacheco, comprada pouco depois por Mário 
de Andrade para o Departamento de Cultura de São Paulo. 

28 Em carta de 9 de setembro de 1935, o Pe. Serafim Leite informa a LC sobre o 
paradeiro do arquivo da família Galveas, possuidora de manuscritos raríssimos 
para o estudo da Inconfidência Mineira e relata, também, que a Colesan de 
notícias [do Brasil] foi vendida no leilão Ameal a Benoliel, agente em Portugal 
de Maggs Bros., pela quantia de 605 escudos. 

29 ABBEVILLE. História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do 
Maranhão. A edição desse livro pertencente à biblioteca de Luiz Camillo é 
prefaciada por Capistrano de Abreu, com notas d e Eduardo Prado. 

30 Mercure François de Bourdemare, capuchinho francês, veio ao Brasil na 
segunda leva da missão ao Maranhão, em princípios do século xVII. Autor 



da obra Relatio de Populis Brasiliensibus, Madri, 1617. Ele aqui chegou depois 
da partida dos padres Yves d’Evreux e Claude d’Abbeville. A procura desse 
livro por Luiz Camillo foi constante. Em carta a LC (18 dez. 1938), Josué de 
Castro relata o insucesso da sua busca a pedido de LC: “(...) na Biblioteca do 
Vaticano que visitei em companhia do nosso simpático amigo o Deoclecio 
[Redig de Campos], não existe nenhum dos dois livros que lhe interessam. 
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(...) Quanto ao Bourdemare não deve existir noutra biblioteca italiana.” Em 
carta ao Emb. Acioli (12 jul. 1941), LC comenta que procurou por esse livro 
em Paris e Lisboa, mas que não conseguiu localizá-lo. LC também escreve 
(1º mar. 1943) sobre a obra Relatio de populis Brasiliensibus a Joaquim Souza 
Leão, Ministro conselheiro em Londres durante a Segunda Guerra: “Peço-lhe 
verificar se o British Museum possui um exemplar desta obra que tenho 
procurado inutilmente, de alguns anos para cá. Não existe em Lisboa, Paris 
e Roma. A minha última esperança é o Museu Britânico e, na hipótese de se 
aí encontrar rogo-lhe providenciar com a possível urgência a obtenção de 
uma cópia fotográfica. Peço-lhe ver na História Geral do Brasil, de F. A. de 
Varnhagen, edição Rodolfo Garcia, v. 3, p. 205, mais informações a respeito 
de Boudermare e a sua obra desaparecida.” 

31 João Batista Debret (1768-1848). Em carta a Max Fischer (4 nov. 1942), LC 
confirma a importância dos relatos de viagens embora, para ele, “a geração 
intelectual de nossos dias, dispõe, é verdade, de mais seguros métodos de 
pesquisa, notadamente no campo sociológico, mas, tem também procurado 
redescobrir o Brasil. (…) Para isso, em grande parte, contribuíram as infor- 
mações transmitidas pelos viajantes estrangeiros, franceses, ingleses, alemães, 
principalmente os que estiveram no Brasil, no período Colonial. Quando há 
vinte anos atrás, as leituras desse gênero começaram a ter interesse para mim, 
esses viajantes eram lidos e apreciados por um círculo reduzido de estudiosos. 
Pouco a pouco o número dos leitores foi aumentando (...) As edições originais 
vendem-se por preços fora de qualquer ponto de referência e as traduções 
se repetem. Assim, por exemplo, a tradução do Debret já anda pelo quinto 
milheiro e trata-se de um livro de preço elevado para o nosso meio.” 
Para BARATA. Século xIx. Transição e início do século xx. In: História Geral 
da Arte no Brasil, p. 384-391: “(...) é nas aquarelas brasileiras de fixação de 
um mundo popular, etnográfico e exótico, que Debret revela a fase melhor 
de sua pintura, liberada do oficialismo e propensa a se exercer livremente em 
uma das vertentes do Pré-Romantismo e do Romantismo: a busca do exótico. 
Equilibrou então as cores claras e diluídas com um desenho solto e espontâneo, 
penetrando inteligentemente em certos valores do cotidiano, do antropológico 
e da natureza, mesmo quando tratados descritivamente, em superfície. É essa 
posição das contradições de Debret pintor que o coloca simbolicamente na 
abertura do pleno século xIx brasileiro. (…) É o meio século dos álbuns, 
dos in-fólios sobre viagens e costumes, às vezes com tiragens e venda em 
fascículos separados. Esta última circunstância ajuda a enquadrar o referido 
movimento no grande esforço de popularização e barateamento da cultura 
do século xIx. O livro de Debret, Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, foi 
editado por F. Didot, em Paris, de 1834 a 1839, em tiragem limitada a duzentos 
exemplares, publicado em 26 fascículos, enquanto que o de Rugendas era 
lançado por Engelman, em 1835, em vinte, segundo informa Rubem Borba 
de Morais. (...) É no século xx que, com Paulo Prado, Mário de Andrade, 
Oswald de Andrade, Tarsila, Gilberto Freyre, Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
Sérgio Milliet, o Brasil de pintores como Debret começou a ser reavaliado e 
revisitado. (...) Com Debret — e o seu livro o comprova — assentava-se, na 
nação em desenvolvimento, um tipo de civilização e de educação em nível 
superior, resultante dos ideais do realismo revolucionário de 1789. Não é à- 
toa que Debret e seus companheiros foram emigrados bonapartistas.” 
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32 Johann Moritz Rugendas (Augsburg, Alemanha, 1802 — Weilheim, Alemanha, 
1858). Para Pontual, Rugendas: “(...) contratado como desenhista da expedição 
científica do barão de Langsdorff — cientista e diplomata russo, que atuou 
inclusive como encarregado de negócios e cônsul-geral da Rússia no Brasil, 
durante o segundo reinado — transferiu-se para este último país em 1821. 
Não chegou, porém, a acompanhar a referida expedição em todo o seu longo 
trajeto pelo interior do Brasil, mas elaborou para a mesma alguns desenhos, 
que se encontram atualmente no arquivo da Academia de Ciências da Rússia, 
e entre os quais pode-se referir vistas das cidades de Sabará, Ouro Preto e 
Caeté, bem como outras das províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
(…) [Rugendas] preferiu, por sua conta própria, fazer viagens e anotar através 
de seus desenhos diversos aspectos de regiões brasileiras, principalmente 
das províncias já citadas, dedicando-se a fixar ora a paisagem, ora os tipos 
e costumes, entre os quais os de indígenas. Depois de retornar à Europa, 
reuniu cem dos seus trabalhos relativos ao Brasil, publicando-os em Paris, sob 
o título de Voyage Pittoresque au Brésil, em luxuosa edição litografada por 
Engelman, com texto em francês e alemão, em 1835.” PONTUAL. Dicionário 
das artes plásticas no Brasil, p. 464. 

33 Johann Baptist von Spix (1781-1826). Viajante e naturalista alemão que chegou 
ao Brasil com a comitiva da arquiduquesa Princesa Leopoldina em sua vinda 
ao Rio de Janeiro para as núpcias reais com o Príncipe D. Pedro de Orleans 
e Bragança, D. Pedro I, acompanhada por um séquito de gente de ciência e 
arte, como o botânico von Spix, que aqui permaneceu de 1817 a 1820. 

34 Karl Friedrich Philipp von Martius.Viajante e naturalista alemão (1794-1868). LC 
presenteou com uma gravura de Karl F. P. von Martius seu amigo, o médico 
e memorialista Pedro Nava, que a ela se refere no livro Galo das Trevas, 
p. 31. Ver nota 1, Considerações subjacentes V – O conspirador. 

35 Durante a Segunda Grande Guerra, Luiz Camillo escreve em 4 de junho 
de 1943 a Joaquim de Sousa Leão, então Ministro Conselheiro em Londres, 
pedindo-lhe a relação de publicações editadas: “Imprensa Régia – 1808-1822. 
No catálogo 546, Biblioteca Brasiliensis, de Maggs & Bros, estão anunciados 
vários folhetos editados na Imprensa Régia do Rio de Janeiro, no período 
1808/22 (por exemplo ns. 255, 256 e outros). Estarão ainda à venda? Quer 
pedir a Maggs para mandar-me uma relação de tudo quanto existir em stock, 
da Imprensa Régia, com os preços mínimos?” Joaquim de Sousa Leão, em 
carta a LC [6 ago. 1943] informa sobre a possibilidade do Itamaraty adquirir 
alguma coisa do catálogo dos livreiros Maggs: “Imprensa Régia – Restam 
somente os lotes 269, 271, 272 e 273 do catálogo 546, aliás todos bichados, 
adquiridos que foram no Brasil. Mas o lote que se impõe incorporar e que 
já em 1940 esta Embaixada sugeriu ao Itamaraty é o de 253, que contém 113 
desses alvarás, de 1808 a 1810, em perfeito estado, que devem ter pertencido, 
se não me engano, a Lord Strangford ou a alguém da sua missão. Maggs 
dizem que só não venderam esse importantíssimo item por que não fizeram 
suficiente reclame e é com certa relutância que reduzem o preço de £250 a 
£200, por se tratar de um cliente como estamos sendo. Se lhe parecer muito 
ofereça 175. Posso adiantar-lhe que Maggs pagou na base de £1 por peça o 
que é razoável, pois os demais lotes soltos estão estimados em £4, mais ou 
menos, cada.” Segundo o verbete do Dicionário da História da Colonização 
Portuguesa no Brasil [p. 419-423] a Impressão Régia foi: “Criada, no Brasil, 
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pelo decreto de 13 de maio de 1808, para atender à necessidade de divulgar 
os atos do Governo instalado no Rio de Janeiro.” 

36 LC refere-se aqui ao conjunto de trabalhos — jornais e livros — realizados 
pelo francês Pierre François René Plancher de la Noé (1779-1844), livreiro, 
tipógrafo e editor bem conhecido na Europa. Segundo informações do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís José de Carvalho e Mello, o famoso 
tipógrafo chegou ao Rio de Janeiro em fevereiro de 1824, junto com o 
impressor Cremière. Editor de Voltaire, do Visconde de Chateaubriand e 
Benjamin Constant, e bonapartista convicto, foi perseguido na França quando, 
derrotado Napoleão em Waterloo, a Restauração levou Luís xVIII ao trono 
e ele se manifestou contra a volta dos Bourbons. Impedido de manter a 
tradição liberal que o vinculara à política de Napoleão Bonaparte, em 1824 
Plancher emigrou para o Brasil acompanhado por mestres de artes gráficas 
trazendo na bagagem livros, prelos de ferro, caixas de tipos e outros materiais 
tipográficos. Quando desembarcou no porto do Rio de Janeiro, o Governo 
brasileiro, prevenido pela Legação da França, que o acusava de falsário, 
aguardava-o com um decreto de expulsão. Plancher provou a sua inocência, 
conseguiu a revocação do decreto e tornou-se amigo do Imperador Pedro I. 
Assim, publica o Diário do Governo, n. 69, de 27 de março de 1824. Plancher 
abriu sua casa de livros na rua dos Ourives, 60 (atual Miguel Couto). Por 
portaria de 22 de maio de 1824, o livreiro e encadernador Plancher recebe 
a isenção de direitos da Alfândega para o material que trouxe. Com o título 
de Impressor Real, dado por D. Pedro I, Pierre Plancher transfere a sua 
tipografia para a rua do Ouvidor, 80, e no dia 28 de junho imprime o primeiro 
número de O Spectador Brasileiro, que se constitui numa profissão de fé na 
monarquia constitucional e no qual escrevia sob o pseudônimo de “Hum 
francês brasileiro”. O Spectador deixou de circular em 23 de maio de 1827. 
Escreveu Assis Chateaubriand em O Jornal, quando o diário fundado por 
Plancher completou um século de história. “Mas Plancher tinha no sangue, na 
alma vibrante do panfletário, o irresistível da inclinação jornalística. Morto o 
Spectador, quatro meses depois, em 1º out. 1827, nasce o Jornal do Comércio 
— A Pierre Plancher pertence portanto a glória da impressão do primeiro 
número do Jornal do Comércio, apesar de constar o nome de seu filho, Émile 
Seignot-Plancher.” Escreve Sérgio Buarque de Holanda, na História Geral da 
Civilização Brasileira: “A Imprensa que nascera mansa, com a Gazeta do 
Rio de Janeiro, saída dos prelos da Imprensa Régia portanto, um jornal de 
informes oficiais, com o despertar da consciência cívica, assumira proporções 
apreciáveis, pela impetuosidade do que nela se divulgava, tornando-se uma 
força condutora da opinião e das decisões políticas. As Sentinelas proliferaram. 
O mais importante, no entanto, era o Jornal do Comércio, que sucedera, em 
1827, a O Spectador.” Saiu da tipografia de Pierre Plancher também, entre 
tantas outras raridades, o livro O Império do Brasil, considerado nas suas 
relações politicas, e comerciaes, por La Beaumelle. Novamente correcto, e 
addicionado pelo seu author, e traduzido por hum brasileiro, que o dedica, 
e consagra ao muito alto, e incomparavel senhor D. Pedro 1º, Imperador 
Constitucional, e defensor perpetuo do Brasil. Rio de Janeiro, na Typographiia 
de Plancher, impressor de sua majestade imperial. 1824. 
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37 LC tinha especial predileção por Baudelaire. Carta de LC a Carlos Drummond 
de Andrade, 19 mar. 1929. “PS. Você tem as Fleurs du mal de Baudelaire? Em 
caso contrário, escreva-me pois tenho aqui um exemplar que é seu desde 
que não seja duplicata.” LC também ofereceu a Carlos Drummond o livro 
Les liaisons dangereuses, de Laclos, como se pôde constatar na exposição 
em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, da Fundação Casa de Rui 
Barbosa, em 2003. 

38   De Tordesilhas ao Mercosul. Uma exposição da história diplomática brasileira, 
p. 4. Nova Colônia de Sacramento: “(...) colônia fundada por Portugal em 
1681, no atual Uruguai, estrategicamente situada em frente a Buenos Aires. 
A posse dessa região-chave para o comércio foi motivo de lutas acirradas.” 

39 SARAIVA; LOPES. História da literatura portuguesa. Sobre Évora: “(...) famoso 
centro de estudos a que o nome de Manuel Severim de Faria (1583-1655), 
cônego e chantre de Évora, está estreitamente ligado, pelo seu gosto da eru- 
dição arqueológica, que o levou a coligir as Notícias de Portugal (1655). (...) 
Entretanto ele não se limitou à erudição e à apologética portuguesa, sendo 
que também discutiu remédios para problemas portugueses. Os tópicos mais 
interessantes da sua discussão residem em: 1. Considerar ruinosa a política de 
conquista ultramarina. 2. Atribuir ao desenvolvimento dos mestres mecânicos 
um papel mais explícito que o do seu predecessor, Mendes de Vasconcelos. 
3. Criticar o regime latifundiário do sul do país.” MARTINS. História da Inte- 
ligência Brasileira, p. 120-121, escreve: “Na Biblioteca de Évora, Frei Vicente 
do Salvador pôs o ponto final na sua História do Brasil — primeiro livro que 
se pode legitimamente considerar como pertencente tecnicamente ao gênero 
historiográfico. (…) a História do Brasil é obra de um letrado e de um espírito 
para quem (...) a História já não se confundia mais com as histórias.” 

40 Em carta de 24 junho de 1936 a Rodolfo Garcia, Artur da Mota Alves (em 
Cartas a Rodolfo Garcia, p. 106-108, 111) assim se refere a Castro e Almeida: 
“Disse-me [o Dr. Manuel Múrias, diretor do Arquivo Histórico Colonial] que 
o trabalho de Castro e Almeida necessita dum extenso aditamento, visto que 
(...) apenas separou alguns documentos de interesse para o Rio de Janeiro e 
Bahia e mesmo esses de tal forma, que apresentando seis ou sete verbetes 
de documentos da Bahia do século xVII, atualmente já se encontram inven- 
tariados cerca duns 6000 só deste século.” Também com referência a Castro 
e Almeida é a carta [10 set. 1936] do Pe. Serafim Leite a Rodolfo Garcia: “Esta 
preciosa coleção dos Anais [Castro e Almeida, Borges da Fonseca], que possuo 
completa, tem sido e continua a ser um dos meus melhores instrumentos de 
trabalho.” Ver, no Anexo D desta pesquisa, as cartas de LC a Ernesto Ennes 
de 10 set. 1946 e 17 set. 1946 com referência a Castro e Almeida. 

41 Conselho Ultramarinho (também chamado ultramarino), mais tarde designado 
Arquivo Histórico Colonial. Carta de LC a Mário de Andrade (1937, antes de 
15 de junho de 1937). Ver carta de Mário de Andrade a LC, 16 jun. 1937. 
IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5453 cx 56/5478. 

42 Carta do Pe. Serafim Leite a LC, 9 set. 1935, em que também informa Luiz 
Camillo sobre o paradeiro do arquivo da família Galveas, possuidora de 
manuscritos raríssimos para o estudo da Inconfidência Mineira. 
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43 Anais de Bibliotecas e Arquivos, de Lisboa, v. 3, 1927. Na pasta do Pe. Serafim 
Leite, foi encontrada referência a trabalho publicado nesses Anais sobre os 
manuscritos da Livraria Galveas de grande interesse para as pesquisas de 
Luiz Camillo. Começa assim: “Esta livraria pertenceu à família dos Condes 
das Galveas (Melo e Castro) cuja atuação na administração colonial é bem 
conhecida (…) Julgamos que um exame pessoal, mesmo ligeiro, esclarecerá 
pontos obscuros da mal estudada história mineira. (…) Dos manuscritos indi- 
cados pelo Sr. Antonio Anselmo parecem-nos de muito interesse os seguintes: 
1. Autos crimes contra réus eclesiásticos da Conspiração formada em Minas. 
1791. 2. Traslado da devassa de Vila Rica com seus competentes apensos. 
1789.” Na folha, anotações manuscritas de Luiz Camillo. Há referências a esse 
assunto nos dossiês de Manuel Múrias, Diretor do Arquivo Histórico Colonial, 
e Ernesto Ennes, autor de Dois Paulistas Insignes, prefaciado por Luiz Camillo 
de Oliveira Netto. Ver nota 34, Capítulo IV. 

44 Carta de LC a Mário de Andrade, 17 mar. 1936. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5449 
cx 56/5474. 

45   Revista do Arquivo Público Mineiro, p. 226 et seq. 
46 José Maria Alkmin reformou o sistema penitenciário mineiro no começo de 

sua vida política. Por sua iniciativa, veio a Minas a educadora Helena Antipoff, 
que fundou em Belo Horizonte o Instituto Pestalozzi. 

47    Carta de LC a José Maria Alkmin, circa set. 1936. 
48    Manuscritos. 
49 Carta-relatório do engenheiro alemão Frederico Wagner relatando sua viagem 

ao Arraial de Itabira do Mato Dentro “para examinar as minas do lugar a 
mando de sua Majestade Imperial”. Trata-se de documento inédito, de 6 de 
julho de 1825, com 14 páginas manuscritas, com desenhos feitos à mão. 
Manteve-se a ortografia original do manuscrito. 

50 O major nasceu em 4 de dezembro de 1773 em Pontido, Villa do Prado, 
arcebispado de Braga, Portugal; morreu em 19 de maio de 1849. Em carta 
de 2 de março de 1938, LC pede informações sobre o major ao parente João 
de Oliveira Torres (Lolão): “(...) esqueci-me de pedir obter-me aí em Itabira 
alguns dados de que tenho o maior interesse, sobre o major Paulo José de 
Souza e sobre o Padre Júlio Engrácia, o que faço hoje, certo da sua boa von- 
tade. Faleceu o major Paulo depois de 1842, possivelmente em 1844. Com 
esta indicação ser-lhe-á fácil procurar, no cartório mais antigo da cidade, os 
autos do inventário que devem, seguramente, incluir o testamento do nosso 
parente. Encontrado este, peço-lhe colher todas as indicações referentes à 
sua naturalidade, filiação, idade, casamento, descendência (nome e idade dos 
filhos e filhas, nomes e mais indicações sobre genros e noras) propriedades 
que possuía na ocasião de sua morte, etc.. (...) Enfim o que encontrar e 
parecer útil. E também indague da existência de um retrato do major Paulo, 
pois, sempre ouvi falar nisso, porém, até agora ninguém indica com segurança 
onde  encontrá-lo. 
Relativamente ao Pe. Júlio [Engrácia], preciso que V. converse com o Grisólia 
sobre o destino dado ao seu arquivo pelo qual igualmente, muito me interesso, 
pois, segundo uma notícia publicada na Revista do Arch. Público Mineiro pelo 
próprio Pe. Júlio [Engrácia], ele recolheu uma série de documentos e memórias 
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que pertenciam ao dr. Pires Pontes (pessoa muito ilustrada que residia em 
Itabira, em princípios do século passado) tronco de família itabirana nossa 
conhecida e que viajando pelo interior de Minas recolheu muitas notícias 
de interesse. Onde foram parar estes papéis? Queimaram-se ou existem em 
poder do Grisólia.” Para indagações nesse mesmo sentido, ver nota 57 deste 
capítulo. 
João de Oliveira Torres (Lolão) foi criado por Luis Camilo de Oliveira Penna, 
avô de LC, e por Totota, sua mulher, quando ficou órfão. Grisólia: médico 
de Itabira, latinista. 

51 O nome Pedro Mota deve ter sido uma homenagem ao antepassado, Pedro 
Augusto Teixeira da Mota, amigo e sócio de Paulo José de Souza. 

52 VEIGA. Efemérides mineiras, p. 21 et seq. Também em “Alguns documentos 
sobre a Vila de Itabira”, p. 9. Anotação de LC: “O mesmo autor [Saint-Hilaire] 
se refere a quatro sesmarias cedidas pelo governo para a exploração do 
carvão. Serão essas sesmarias as mesmas concedidas ao Coronel Motta-Ribeiro? 
(Verificar no A.P.M.).” Notas sobre o major Paulo José de Souza, encontradas 
no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 

53 O major Paulo José de Souza, citado por Saint-Hilaire, era avô de Maria Rosa 
de Oliveira Penna, conhecida em Itabira como vovó Rosa do Girau e bisavó 
de Luiz Camillo. 

54 NAVA. O Círio Perfeito, p. 273-274. “O Egon logo se acostumou àquele trem 
de vida como se ela nunca lhe fora outra e rapidamente teve como seus o 
cantinho de casa, o de rua com a esquina de Tonelero e a descida de Santa 
Clara — de manhã, para as areias e águas do posto quatro; aos dias e às 
noites, para reentrar em contato com os amigos do Rio. Todos à mão e mais ou 
menos seus vizinhos. Com exceção do Afonso [Arinos] (...) os outros amigos 
estavam concentrados em Copacabana. Tudo de ir a pé. A um quarteirão 
de casa, o José Martinho, em Santa Clara, no atual número 188; a duas, três 
quadras, o Luiz Camilo, em Domingos Ferreira 104; e o Adauto no número 4 
duma avenida em Tonelero 210. No posto seis eram vizinhos o Aníbal Machado 
e o Rodrigo, este em Bulhões Carvalho 132 e aquele em Barcelos, lado par, 
segunda ou terceira casa de quem subia da praia.” (Grifo meu) 

55 Nomeado membro do Conselho Nacional de Educação por Getúlio Vargas e 
Gustavo Capanema em 17 de julho de 1936. 

56   Carta de Mário de Andrade a LC, 20 mar. 1937. 
57 Carta de LC a seu primo e cunhado Feliciano de Oliveira Penna, de 1º de 

julho de 1936, a quem pede para colher informações e dados em Itabira: “1. 
De que data e a quem se referem os mais antigos assentamentos da igreja do 
Rosário? Existirá um livro de registro de testamentos? 2. Onde está atualmente 
o testamento do nosso avô Paulo José de Sousa? Na igreja do Rosário acima 
referida ou em algum cartório particular? Terá ele, ao contrário, falecido sem 
testamento? 3. Está em poder do dr. Grisólia o arquivo do Padre Júlio 
Engrácia? Não estarão, entre os seus papéis, alguns documentos pertencentes 
ao Guarda-Mor Pires Pontes? Peço-lhe conversar com o dr. Grisólia sobre 
isto. Já lhe escrevi, há muito, uma carta que ficou sem resposta. O arquivo 
do Padre Júlio, caso não se tenha inutilizado, deve fornecer valioso subsídio 
para a história de Itabira e muito desejava conhecê-lo. 4. Interessa-me obter, 
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em relação ao arquivo do Comendador José Antônio Drummond, as mesmas 
informações acima solicitadas quanto ao do Padre Júlio. Tenho particular 
interesse em averiguar a existência de alguns papéis, muito mais antigos, 
referindo-se a Joaquim Silvério dos Reis, pois, era tradição em meus tempos 
de menino que em Itabira havia falecido uma sua neta.” 

58    Carta de LC a Pedro Mota, 16 mar. 1937. 
59   Idem. 
60 A carta do major Paulo José de Souza se encontra no Arquivo LCON. AMLB- 

FCRB. 
61    SAINT-HILAIRE. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

p. 128. Edição francesa: Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de 
Minas Gerais, p. 289-292: “L’ établissement de Girao est encore un de ceux 
qui attestent l’industrie des Mineiros. Le capitain Paulo, son propriétaire, n’en 
avait jamays vu de semblable et il n’eut d’autres guides dans ses constructions 
qu’un petit nombre de dessins, laissés aux habitants du pays par le voyageur 
Mawe.” Saint-Hilaire esteve em Itabira em 1816-1817. 

62  Pluto Brasiliensis, p. 341-342. 
63 ANDRADE, C. D. Os bens e o sangue. Parte I e VI, p. 282-286. João Francisco 

de Andrade,  ancestral de Carlos Drummond de Andrade. “Ondes estás, 
capitão, onde estás, João Francisco / do alto de tua serra eu te sinto sozinho / 
e sem filhos e netos interrompes a linha / que veio dar a mim neste chão 
esgotado. / Salva-me, capitão, de um passado voraz. / Livra-me, capitão, da 
conjura dos mortos. / Inclui-me entre os que não são, sendo filhos de ti. / E 
no fundo das minas, ó capitão, me esconde.” 

64   Frederico Wagner. Ver nota 49 deste capítulo. 
65 BANDEIRA. As Câmaras Municipais. In: Prosa e Crônica, p. 139-142: “Sobretudo 

nas lutas e agitações que precederam e seguiram o Sete de Setembro a sua 
atuação [das Câmaras] foi precípua. Quando o príncipe entrou em conflito 
com as Cortes portuguesas, choviam no Paço as mensagens, moções e re- 
presentações dos Senados das Câmaras [municipais] insistindo com ele pela 
desobediência ao mandado de viagem. Foi o Senado da Câmara carioca que 
levou ao príncipe a representação dos oito mil patriotas; foi ainda ele que 
dias depois, subjugada à divisão reacionária de Avilez, ofereceu a D. Pedro 
o título de Defensor Perpétuo do Brasil e insinuou a convocação de uma 
assembléia constituinte. (…) A evolução política, com a organização da vida 
nacional independente, tinha naturalmente que arrebatar às Câmaras o papel 
por elas representado com tanto brilho até a Independência, principalmente 
a partir das franquias das Ordenações Filipinas, fonte de uma tradição liberal 
que a Restauração e o Império respeitaram em linhas gerais. (…) A lei de 
1828, retocada pelo Ato Adicional de 1834, que restringiu ainda mais a esfera 
da influência municipal, prolongou-se até a queda da monarquia.” 

66  Para Carneiro Maia, apud LEAL. Coronelismo, enxada e voto : o município e 
o regime representativo no Brasil, p. 321: “(...) a fórmula genérica e ampla 
adotada no texto constitucional não pressagiava a cria mesquinha que foi a 
lei de organização municipal de 1828.” Ver a esse respeito o art. 78 da lei de 
1828. 
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67   Revista do Arquivo Público Mineiro, p. 226 et seq. 
68 Informações retiradas do Livro de assentos de família, escrito pelo avô pater- 

no de LC, Luis Camilo de Oliveira Penna (1845-1933). Manoel Gonçalves de 
Oliveira vem a ser pai do capitão João Camilo de Oliveira, marido de vovó 
Rosa do Girau. 

69     “Senhores, 
Estão realizados os votos dos cidadãos deste município; eles há muito anhe- 
lavam a criação desta vila, porque cansados, não podiam procurar o recurso 
judiciário que lhes era tão distante. Graças, pois, ao nosso previdente governo. 
Os sufrágios de nossos concidadãos nos constituíram coletivamente seus 
representantes: resta que agradecidos concorramos quanto nos for possível 
para sua prosperidade, a fim de que se não malogrem suas esperanças. Menos 
apto ainda para sentar-me entre vós, eu sou chamado pela lei ao topo desta 
mesa a presidir tão respeitável corporação, para o que são tão mesquinhos 
meus talentos, quanto sou sincero em reconhecer, que esta cadeira seria mais 
bem provida se ocupada por algum de meus prezados colegas. 
Todavia, senhores, se contudo mais eu reconheço vossa superioridade, nos 
sentimentos americanos, na fidelidade à pátria, no amor às nossas instituições 
livres, eu vos não cedo a preferência, porque então me ufano em vos ser igual. 
Mas, em verdade eu me surpreendo quando encaro o pesado ônus que sobre 
nós carrega; importa que entendamos a gravidade de nossa missão. Quanto 
a mim, meus presados colegas, depende tudo de vossa consideração. 
A educação primária é sem dúvida objeto que deve merecer nosso particular 
cuidado; sem ela não pode existir nem a moral, nem a religião e menos a 
Constituição. 
As estradas e mui principalmente as pontes, devem ser melhoradas. A nossa 
vila ainda nascente carece os mais essenciais edifícios; mas senhores, cuide- 
mos primeiro dos negócios agrários, para descermos ao ornamento das ruas 
e elegância dos edifícios. Enfim tudo temos a fazer, mas não desmaiemos; 
marchemos a passo lento, porém constantes, que chegaremos depois a con- 
sumar as grandes obras projetadas. 
Desnecessário é, meus dignos colegas, recomendar-vos a união e boa fé em 
nossas deliberações e que nos devemos esquecer de nossas relações particula- 
res, quando tratarmos dos interesses do nosso caro Brasil; ele mais que nunca 
precisa do nosso apoio: sustentemo-lo, combatendo a anarquia, defendendo 
os devotos da liberdade, animando seu progresso, lutando contra as rotinas 
obstinadas de uma administração estacionária, atacando e defendendo a 
propósito e com justiça a exatidão. 
Eis aqui a cultura que devemos dar ao território brasileiro, onde jamais deverão 
vegetar os espinhosos arbustos que abafam a tenra árvore da nossa liberdade. 
Aberrando pois, do caminho da popularidade incauta, nós fazemos baixar o 
estandarte da tirania, que nos ameaça, nós seremos livres; faremos honra ao 
solo americano, e então veremos arvorado o auriverde pavilhão brasileiro, já 
reconhecido no capitólio de Washington.” 

70    Memória familiar. 
71   AULETE; PEREIRA. Dicionário Caldas Aulete. p. 981. 
72   Discurso transcrito no jornal Estado de Minas, 7 out. 1933. 

 
 

465 



73 MARINHO. História do Movimento Político que no ano de 1842 teve lugar 
na Província de Minas Gerais. p. 208. Há também menção ao major Paulo 
José de Souza em SOUZA. História da Revolução de Minas Gerais, p. 34-36; 
ESHWEGE. Pluto Brasiliensis, p. 50 e 341-342; SAINT-HILAIRE. Viagem pelas 
províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, p. 128-129; VEIGA. Revista do 
Arquivo Público Mineiro, p. 229 et seq. 

74   Idem. 
 
 
 
 

CAPÍTULO  IV 
VIAGEM  À  EUROPA 

 
 
 

1 Cartas de Edmundo Menezes Dantas a LC, 16 mar. 1936; 1º abr. 1936; 25 maio 
1936. 

2 Carta de Levi Braga a LC, 13 out. 1936. “Escuta aqui: Que é que você, seu 
preguiçoso, anda fazendo que não publica nada? É preciso.” 

3 Com Claudio Brandão mantém correspondência versando sobre a difícil 
tradução [1947] feita pelo intelectual mineiro do livro de Gaspar Barléu tra- 
tando do Conde João Maurício de Nassau e da ocupação dos holandeses no 
Brasil: História dos feitos recentemente praticados durante oito anos. (1647). 

4 Em 3 de maio de 1936, Alberto Mazoni de Andrade, professor de arquitetura 
da Escola de Engenharia de Ouro Preto e futuro diretor do Colégio Batista 
de Belo Horizonte, escreve a LC: “Como vai você com a sua Enciclopédia, 
com a sua Antologia de autores ingleses e com a sua literatura infantil? E o 
seu trabalho? Aguardo sempre que você publique alguma coisa, como deve 
e como pode. Acho que você é algo tímido. Não será? Faça tempo do não 
tempo e escreva.” 

5 Diretor da Hispanic Foundation da Biblioteca do Congresso, em Washington 
(Library of Congress). 

6    Carta de LC a Ernesto Ennes, 24 jun. 1938. 
7     Ibidem, 16 set. 1946. 
8      Carta de LC a Mário de Andrade, 18 mar. 1937. IEB-USP. 
9 Carta de Claudio Brandão a LC, 31 mar. 1937. BH. “Meu caro Luiz, Salutem. 

Quando aí estive, tentei vê-lo e abraçá-lo três vezes, mas informaram-me que 
V. se achava aqui. (...) Chegando a esta Capital, perguntei por V. e disseram-me 
que V. já tinha regressado para o Rio. Lamentei esses desencontros, aguardando 
paciente ensejo de podermos avistar-nos e conversar.” Ver também carta de 
LC a Mário de Andrade, 18 mar. 1937. USP-IEB. n. 5454 cx 56/5479. “De Belo 
Horizonte, onde estive até meados de fevereiro, enviei a V., endereçada para o 
Rio Hotel, uma carta em que confirmava, a pedido do Dr. Cristiano Machado, 
Secretário da Educação de Minas, o convite que há tempos havia lhe feito, 
para realizar na capital mineira uma conferência sobre música brasileira.” 
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10 Franklin Teixeira de Salles (Santa Luzia, MG, 9 dez. 1890-Belo Horizonte, MG, 
13 mar. 1971): poeta e escritor mineiro, teve publicado um soneto seu na 
Antologia de poetas mineiros. Conhecido por seus contemporâneos como 
“Cabrito”, talvez por ter o costume de começar sempre as frases por 
“inhã”; foi autor de dois livros infantis notáveis na época em que a literatura 
infantil ainda não tinha prestígio no Brasil: Coelho sabido e A volta do coelho 
sabido. Era irmão de outro notável intelectual, Manoel Teixeira de Salles, 
famoso por seus versos satíricos, destruidores das figuras de Getúlio Vargas 
e Benedito Valadares, e por sua poesia, de teor simbolista, muito apreciada 
por Emílio Moura. Manoel Teixeira de Salles teve vários filhos, entre eles, 
os jornalistas e escritores: Fritz Teixeira de Salles (1915-1981) e José Bento 
Teixeira de Salles (Santa Luzia, MG, 30 jul. 1922-Belo Horizonte, MG, 15 
ago. 2013). A família é originária de Santa Luzia. 

11    Carta de José Maria Alkmin a LC, 29 abr. 1937. 
12 Nuno Smith de Vasconcellos (Prof. do Colégio Pedro II e do Ginásio de São 

Bento), Luiz Camillo de Oliveira Netto (Prof. da Universidade do Distrito 
Federal). English reader for brazilians: science reader. 

13 São eles: BATES, Henry Walter. The Neighbourhood of Obydos; The Tucuna 
Indians; BRANNER, John Casper. Animals Feeding on Termites: Palm Trees; 
Structures above Ground; The Pororoca, or Bore, of the Amazon; BURTON, 
Richard Francis, Sir. Paulo Affonso. King of the Rapids; DARWIN, Charles 
Robert. The Voyage 1831-1836; Bahia; DERBY, Orville Adalbert. Gold in 
Gneiss; EWBANK, Thomaz. Passeio Público; FLETCHER, James C; KIDDER, 
Daniel P.: Tijuca; The accomplishments of D. Pedro II; GARDNER, George. 
The Organ Mountains; GRAHAM CALLCOTT, Maria. Journal of a Voyage to 
Brazil; HARTT, Charles Frederick. Sand Dunes of the Pontal; The Rio Doce; 
How the Tortoise Out-ran the Deer; KOSTER, Henry. A Sugar Plantation of 
Pernambuco; A Sugar Mil; LUCCOK, John. Visit to a Farmer; Docility of Horses; 
MAWE, John. Description of Saint Paul’s; Paracatú-Abaeté; ROOSEVELT, 
Colonel Theodore. The River of Doubt; SOUTHEY, Robert. Discovery of 
the Minas of Cuyabá; Battle of the Monte das Tabocas; WALLACE, Alfred 
Russell. Vegetation of the Amazon Valley; Geographical Distribution of 
Animals; WALSH, Rev, Dr. R. A Topaz Mine; Visit to the Deputy Vasconcellos; 
WATERTON, Charles. Environs of Pernambuco. 

14 No texto introdutório aos historiadores da seleta, LC menciona por alto as 
fontes usadas por Robert Southey para o seu trabalho. Elas estão, entretanto, 
melhor explicitadas em carta de LC ao Ministro Joaquim de Sousa Leão Filho, 
27 ago. 1942. 

15   Carta de LC a Max Fischer, 4 nov. 1942. 
16 Carta de LC a Mário de Andrade, [1937]. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5453 cx 56/ 

5478. Endereços anotados no fim da carta: “Domingos Ferreira, 104 - 27-3567. 
Casa de Ruy Barbosa. São Clemente, 134-26-2548.” 

17 O nome de LC já consta da relação de professores da UDF, 1936. Arquivo 
PROEDES/FE/UFRJ. UDF. Doc 036 Pasta 006. Atualmente, parte dos arquivos 
da UDF se encontra no Instituto Superior de Educação (ISERJ), e a outra parte 
no Arquivo PROEDES/FE/UFRJ. Ver notas 18 e 19, Capítulo V. 

18   Carta de Gustavo Capanema a Getúlio Vargas, 2 jun. 1937. 
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19 Nomeado por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, representante do Brasil 
no 1º Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo, 23 de junho 
de 1937. 

20 Antes chamado Arquivo da Marinha e Ultra-Mar era constituído pelos 
documentos do Conselho Ultramarinho. Criado em 1642 e extinto em 1833, 
foi incorporado à Biblioteca Nacional em 1901. Constituíram o primeiro fundo 
da Biblioteca Nacional os livros que haviam pertencido à Mesa Censória 
(onde se tinham reunido as livrarias dos colégios e casas professas dos 
jesuítas) a que se acrescentaram os da extinta Academia Real de História. 
Em 1924, era seu diretor Jaime Cortesão; em 1937, Manuel Múrias. 

21 Carta de LC a Mário de Andrade, (circa maio-junho,1937). IEB-USP. 
5478/5482. 

22    ANDRADE, R. M. F. de. Brasil – Monumentos históricos e arqueológicos, 
p. 53-60. Também quanto “à ideia de organizar e instituir no Brasil um sis- 
tema eficaz de proteção aos monumentos históricos, arqueológicos e naturais, 
assim como aos bens móveis que constituíam o nosso patrimônio artístico 
tradicional”, Rodrigo Melo Franco de Andrade nota, a esse respeito, a iniciativa 
pioneira de Luiz Camillo, já planejando o futuro IPHAN: “Um dos mais doutos 
colaboradores com que ele [Capanema] contava, na primeira fase da sua 
gestão — o historiador Luiz Camillo de Oliveira Netto —, lhe tinha encarecido, 
entre outras medidas de grande alcance cultural para o país, adotar ‘um plano 
geral visando a conservação e o aproveitamento dos monumentos nacionais’, 
mediante as providências resumidas nos itens seguintes: 1.‘legislação apro- 
priada, permitindo ao governo da União (em colaboração com os governos 
estaduais, particulares, etc.) estabelecer o registro dos monumentos históricos e 
sua respectiva conservação; 2. instituição de um órgão administrativo para supe- 
rintender e orientar os planos de trabalhos de reconstrução e restauração; 3. 
estabelecimentos de pequenos museus, regionais nos edifícios mais represen- 
tativos, onde seriam recolhidos mobiliário, objetos de arte popular, produtos 
de serralheria, etc., de forma a constituir núcleos de estudos e pesquisas.’ Esta 
sugestão fora precedida de uma justificação extensa e fundamentada, com 
alusão às leis francesas sobre o assunto e ao projeto Wanderley Pinho ‘que 
infelizmente não tinha sido convertido em lei’. (...) só em princípios de 1936 
[Capanema] decidiu providenciar a respeito, convocando para isso o escritor 
Mário de Andrade, então Diretor do Departamento de Cultura do Município 
de São Paulo, e confiando-lhe a incumbência de elaborar o anteprojeto da 
organização desejada.” Ministério da Educação e Saúde: 711.424 a 553 cx 2. 

23 Diplomática: arte da leitura e conhecimento dos documentos antigos. Em 
carta a José Maria Alkmin, LC menciona a importância da contribuição dos 
estudos diplomáticos. 

24 Arquivística. Teoria, atividades e técnicas relativas à organização e gestão de 
arquivos, assim como à aplicação de legislação a eles inerente. 

25 FARIA; PERICãO. Dicionário do Livro. Fac-símiles: Reprodução exata de uma 
assinatura, desenho ou escrito. 

26 Biblioteca École des Chartes, instituída para preparar especialistas em 
documentos antigos e famosa por seus valiosos manuscritos medievais. 
Gr. Khartés; fr. sec. xI: charta (papier). 
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27 Nota de LC na carta a Mário de Andrade [circa maio-jun., 1937]. IEB-USP. 
5478/5482: “As nossas relações com Roma são quase desconhecidas e nem 
sequer uma relação de bullas e brevi possuímos. É tão deficiente a nossa 
documentação a respeito que até o seguríssimo Capistrano, o mestre de todos 
nós, tem algumas omissões. A autorização para criação da prelazia do Rio 
de Janeiro, em 1575, é, ao meu ver, obscura e alguns autores a atribuem a 
bula Novi Orbis, não encontrada até hoje. Será, possivelmente, confusão com 
o título da obra Fasti Novis Orbi, de D. Cyriaco Morelli onde vem referido o 
fato. Este livro, por sua vez, não existe aqui.” 

28 Idem. Nota de LC: “Os mss. que pertenceram a R. Southey não foram estudados 
até hoje.” 

29 Martinho de Mello e Castro. Carta de LC a Ernesto Ennes, 24 jun. 1938. 
“MINAS GERAIS 1786 — Nos maços de Minas Gerais, de 1786-1788, devem 
se encontrar plantas, desenhos, etc.., referentes à construção de uma cadeia 
em Vila Rica, pois, assim se exprimia o governador Luiz da Cunha Menezes, 
em carta a Martinho de Melo e Castro: “conforme planta e prospecto incluso 
que eu fiz pela minha própria mão”. (Arch. Pub. Mineiro, cod. 233, sec. col. 
fls. 182-184) 

30 Leica: máquina alemã comprada por LC para fotografar documentos na Torre 
do Tombo quando da sua viagem a Portugal em 1937. 

31   João Francisco Lisboa, historiador. 
32   Antonio Gonçalves Dias, historiador e poeta. 
33   Fernão Dias Paes Leme. 
34 Carta do Pe. Serafim Leite a LC, 17 jun. 1935. Informa que “Nos arquivos da 

Companhia há com certeza notícias sobre Minas. Mas como não estudei ainda 
o período correspondente aos séculos xVII e xVIII, não faço ideia cabal do 
que poderá ser. Por agora lembro-me que por 1720 estiveram em Minas os 
Padres José Mascarenhas e Antonio Correia. As minas onde estiveram, queriam 
lá uma casa dos Jesuítas. São três cartas. Como não as tenho à mão, não sei o 
resultado, mas parece que houve alguma diferença com o Governador. Uma 
das cartas é datada de Ribeira do Carmo (Minas), a 2 de setembro de 1721. 
Notícias esparsas, direta ou indiretamente sobre Minas há de haver muitas. 
Envio-lhe a separata da bandeira de 1613 (com título suscetível de interessar 
aos leitores portugueses). Na última página verá que o pe. Antônio de Araújo 
deixou outro roteiro menor de São Paulo ao Rio de São Francisco. Com ele 
estamos em cheio no Estado de Minas. E isto no primeiro quartel do século 
xVII.” Ver nota 43, Capítulo III. 

35 Anais das Bibliotecas e Arquivos: sublinhado no original por Mário de 
Andrade. 

36 Carta de LC a Mário de Andrade, [1937]. IEB-USP. n. 5478. Antes de 15-06-1937, 
porque cita regulamento do Congresso  de  Lisboa  e  indiretamente  “pedido” 
para fazer pesquisa em Lisboa. Ver carta de Mário de Andrade a LC, 16 jun. 
1937. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5453 cx 56/5478. 

37   Entrevista de LC ao jornalista e futuro diplomata Jaime de Barros, autor de 
Chão de vida. O Jornal, 9 jan. 1938. 
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38    Entrevista de LC a Jaime de Barros. O Jornal, 9 jan. 1938. 
39   Carta de LC a Emílio Moura [circa 13 jul. 1937]. 
40   Clío, deusa da História, uma das nove musas, filhas de Zeus e Mnemosine 

(Deusa da Memória). 
41  Carta de LC a João Martins da Silva Marques, 4 jun. 1938. CEP: Congresso de 

Expansão Portuguesa. 
42   Cartão de LC a Francisco Venâncio Filho, 1937. 
43    “(...) o admirável Luiz, que só pode ser estimado no seu devido valor por quem 

o haja pessoalmente praticado. Pouco mais velho do que eu, Luiz Camillo 
devia andar pelos trinta anos. Era esguio, sem ser magro, trigueiro, com qual- 
quer coisa de persa ou indiano na fisionomia atraente, de olhos escuros, 
vivos e amendoados, às vezes cismadores. Tinha a voz forte e modulada, 
mãos possantes com largos pulsos, o corpo de aparência sadia e musculosa, 
sempre em movimento. Constante também era-lhe o movimento do espírito. 
Poucas inteligências tenho conhecido tão prontas e exatas, tão farejadoras 
e caçadoras como a de Luiz Camillo. Ele foi o Capistrano da nossa geração. 
Dispersivo como o outro, por ter vivido menos, nem a escassa produção do 
êmulo alcançou. (...) Sua inteligência era mais fina, sua sensibilidade mais 
polida, seu gosto mais apurado. Possuía uma ternura humana que lhe fazia 
encantador e desprevenido o convívio, e uma flama cívica que o levava a 
participar das lutas do século.” FRANCO, A. A. M. A alma do tempo, p. 274. 

44    Carta de João Martins da Silva Marques a LC, 10-14 maio 1938. Refere-se a 
Manuel Múrias. 

45   Carta de LC a Manuel Múrias, provavelmente início de 1938. (grifos meus) 
46   Guia de Portugal. Com a dedicatória: “Ao Dr. e Mme Oliveira Netto, para 

recordação da sua estada em Portugal e homenagem de Ernesto Ennes.” 
47 O Arquivo Nacional da Torre do Tombo contém os documentos e as fontes 

manuscritas mais importantes da história portuguesa e também da nossa 
história colonial. Alojado originariamente no castelo de São Jorge, nas torres 
albarrã ou do haver, teve, a princípio, caráter administrativo e fiscal, ali ficou 
até o terremoto de 1755, sendo transferido em 1757. Daí o nome por que 
ficou conhecido: Torre do Tombo. Também chamado de Arquivo Fernão 
Lopes em homenagem ao seu famoso guarda-mor, Fernão Lopes, primeiro 
historiador português. 

48    VARNHAGEN. Notícia histórica e descritiva do Mosteiro de Belém. 
49  OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, p. 101. 
50   Idem. 
51   Idem. 
52   Ibidem, p. 102 
53   Idem. 
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54 Para Sérgio Buarque de Holanda “A cidade que os portugueses construíram 
na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da natu- 
reza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem.” Apud FROTA. Traçado 
da vida colonial brasileira. Jornal do Brasil, 18 ago. 2001. 

55 OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, p. 102. Ver, a esse res- 
peito, o livro de Lélia Coelho Frota, Tiradentes: retrato de uma cidade, p. 
75: “A mestria que foi se evidenciando nos diversos ofícios necessários ao 
erguimento desses belos monumentos do século xVIII, deveu-se, como bem 
observa Luiz Camillo de Oliveira Netto, à simultaneidade com que se reali- 
zavam diversas construções, permitindo a transferência de mestres e oficiais, 
em particular pedreiros e carpinteiros, de um para o outro lugar, formando 
aprendizes. A adaptação à diversidade do clima, aos materiais locais — o 
que, segundo Camillo, ‘representava muitas vezes um verdadeitro trabalho 
de criação’ —, foi possibilitando a esse corpo de notáveis construtores o en- 
riquecimento das técnicas luso-orientais de que dispunham ao chegar com 
novas contribuições dadas pela formação étnica e recursos da colônia.” 

56   Idem. 
57 Apud FROTA. Traçado da vida colonial brasileira. Jornal do Brasil, 18 ago. 

2001. 
58  OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, p. 103. 
59   Idem. 
60   Ibidem, p. 104. 
61   Idem. 
62 Luiza de Oliveira Penna Osório de Almeida, casada com o português José 

Osório de Almeida Junior, era irmã do pai de Luiz Camillo. Excelente conta- 
dora de histórias, deu subsídios a Cornélio Penna para o romance Fronteira, 
o que lhe valeu uma gratíssima dedicatória do escritor. 

63 SILVEIRA. Fontes da História do Brasil. In: Cartas de Capistrano de Abreu 
a Lino de Assunção : “Peço-te, pois, que circunscrevas tuas investigações ao 
século xVI.” Carta de Capistrano de Abreu ao infatigável Tomás Lino de 
Assunção, que se encontrava nesse tempo em Lisboa, 12 mar. 1885. Para Luís 
da Silveira, “A afirmação de Capistrano é verdadeira, e impõe responsabilidades 
a portugueses e brasileiros...” Obs.: As cartas do livro vão de 12 mar. 1885 a 
8 mar. 1893. 

64  Carta de Manuel Múrias a LC, 11 set. 1938. 
65   Idem. 
66 Entrevista de LC a Jaime de Barros. Documentos preciosos sobre a formação 

do Brasil. O Jornal, 9 jan. 1938, p. 1, 4 e conclusão. 
67 Corpo Cronológico – 1661-1699. Coleção formada pelo guarda-mor 

Manuel da Maia, no século xVIII. Contém mais de 500 dossiês com 80.000 
documentos. 

68    Carta do paleógrafo João Martins da Silva Marques a LC, 30 mar. 1938. 
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69 Passaporte diplomático de LC nº 4515. 24 ago. 1937: carte de Légitimation 
nº 1022344 concedida a Luiz Camillo de Oliveira Netto, Delegué du 
Gouvernment Brésilien pour le 1er Congrès d’Histoire, pelo adido Comercial 
da França em Lisboa para a Exposição Internacional de Paris em 1937. 
Visitada em 19 de setembro de 1937. Carimbos: Wagon-lits/Cook. 14 set. 
1937, de Lisboa; American Lloyd. 7, Rue Auber. Paris, 9ème. 9 out. 1937. 24 
ago. 1937: carte de Légitimation nº 1022345. O mesmo acima concedido a 
Elza Malheiro de Oliveira. 

70   Carta de Ernesto Ennes a LC, 4 out. 1937. 
71 Carta de LC ao paleógrafo português João Martins da Silva Marques, 21 abr. 

1938. 
72 A composição escolar Enseada da Glória foi publicada no jornalzinho Traço 

de União, do Colégio Jacobina, em 1947. As duas aquarelas foram levadas a 
leilão por sua filha Rosa Maria de Oliveira Penna, inventariante do espólio 
de sua viúva, em 5 de abril de 2004, ano do seu centenário. 

73 Ver a esse respeito O índio brasileiro e a revolução francesa, de Afonso Arinos 
de Melo Franco. Rio de Janeiro: José Olympio, 1937. Cap. I. Ver também 
Sergio Paulo Rouanet. As migrações do bom selvagem. Jornal do Brasil, 14 
nov. 1998: “O bom selvagem é um animal europeu. Era o bom centauro, 
como Quiron, que cuidava dos feridos e dos doentes, e dirigiu a educação de 
Aquiles. Eram o cita, o trácio, o frígio, que viviam perto da natureza e por 
isso mesmo eram mais inocentes que os atenienses e os romanos, corrompidos 
pela civilização. Na Idade Média, era o homo sylvestris, peludo e sensual, 
habitante dos bosques. 
Com o período dos descobrimentos, esse bicho europeu foi reencontrado no 
Brasil pelos cronistas e marinheiros. Vespúcio, Caminha, Thevet e Jean de 
Léry viram o índio e enxergaram o bom selvagem, sem se darem conta de que 
essa figura fazia parte de uma tradição européia muito anterior a Colombo. 
O bom selvagem foi em seguida re-importado pela Europa, em vagas su- 
cessivas. De volta de seu continente natal, ele conheceu três destinos. Num 
deles, o bom selvagem preservou seu exterior exótico e recebeu a função de 
subverter as instituições européias. Foram o bom tupinambé, de Montaigne, 
e seus sucessores: o bom pele vermelha, de Voltaire, e o bom polinésio, de 
Diderot. 
O segundo destino foi a aculturação. O terceiro destino do selvagem foi ser 
anexado pela psicanálise.” 
Escreve Laura de Mello e Souza: “com o livro Histoire d’un voyage Fait en 
la Terre du Brésil. (História de uma viagem feita à terra do Brasil, 1578), de 
Jean de Léry, chamado por Lévy-Strauss de breviário do etnólogo, o Brasil e 
os Tupinambás entram na Europa e lançam-se as bases do relativismo cultu- 
ral.” 

74   Carta de LC a Max Fischer, 4 nov. 1942. 
75 Carta de José Carlos de Macedo Soares a LC, 22 jan. 1943. O sr. Roquette 

Pinto, em nome da Academia Brasileira de Letras, oferece-lhe “uma edição 
fac-similar do Catecismo Kiriri, do padre Luiz Vincencio Mamiani, mandada 
imprimir pelo Ministério de Educação e Saúde de acordo com as provas 
fotográficas do exemplar existente na Biblioteca Nacional Vittorio Emmanuel 
(Fondo Gesuitico), por V. Ex. localizado em 1937 e posteriormente encontrado 
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pelo ilustre professor Josué de Castro, e [o Sr. Roquette Pinto] requereu, e foi 
unanimemente aprovado, se congratulasse a Academia com a pessoa de V. 
Ex. por esse grande serviço prestado à cultura nacional, pois somente graças 
às suas bem encaminhadas pesquisas nas principais bibliotecas da Europa, 
em 1937, foi que se tornou possível a reprodução fac-similar daquele livro 
raríssimo.” 
Carta de Josué de Castro a LC, 18 dez. 1938. Nela ele relata ao amigo LC o 
resultado de suas pesquisas à cata de obras importantes para a historiografia 
brasileira: 
“Felizmente encontrei o Mamiani, na Vitorio Emanuel [sic]. Lá estão duas 
edições, a primeira de 1689 e uma segunda de 1846. É claro que será possível 
fazer-se uma fotocópia da edição que lhe interessa, mas, talvez seja mais 
prático e, mesmo mais barato, procurar adquirir-se um exemplar da obra 
por intermédio dos editores L.S. Olschlei, de Florença. Como só em janeiro 
próximo passarei por esta cidade, aguardo sua decisão para procurar adquirir 
o original ou encomendar as fotocópias do volume da Biblioteca Vitorio 
Emanuel. Quanto ao Bourdemare não deve existir noutra biblioteca italiana. 
Já adquiri o livro do Magnaghi — Amerigo Vespucci — quero saber se devo 
enviá-lo por correio com os riscos de se perder, ou conservá-lo comigo até 
a minha volta. Em Florença tratarei também da obra de Paoli.” 

76 ANDRADE, C. D. Luiz Camillo – Imagens do amigo. Correio da Manhã. 10 
set. 1954. 

77 Cartão de LC a Emílio Moura, [ago. 1937]. O original desse cartão encontra-se 
no Arquivo Emílio Moura. As cópias da correspondência de LC a Emílio Moura 
foram enviadas à autora por gentileza do Prof. Fábio Lucas. 

78    Carta de LC a Manuel Múrias, início de 1938. 
79    Carta de LC a José Maria Alkmin, 29 dez. 1937. 
80 No início de 1947, LC providencia a compra pelo governo brasileiro desse 

importantíssimo códice. Livro Primeiro do Governo do Brasil, 1607-1633, ma- 
nuscrito localizado por ele em Portugal, em 1937, e publicado pelo Ministério 
das Relações Exteriores. 1958. 

81 Entrevista a Jaime de Barros. O Jornal, 9 jan. 1938. Também em OLIVEIRA 
NETTO. História, cultura & liberdade, p. 112. “Manuscritos sobre o Brasil: há 
na livraria da Torre do Tombo uma Coleção de Mss com este título, alguns 
inéditos do século xVIII. Entre eles está a cópia da História de Frei Vicente do 
Salvador, que já foi publicada com os magistrais prolegômenos de Capistrano 
de Abreu e as sábias anotações de Rodolfo Garcia.” Entre os códices citados 
por LC na mesma entrevista estão os códices nºs 13 a 19, 30 a 45, 79 a 92 e 
113 a 118. 

82  Idem. Também em OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, p. 108. 
83 Carta de LC a Manuel Múrias, 30 dez. 1937. Além do pedido de divulgação 

de nossos autores, Luiz Camillo insta o amigo para que lhe mande, com a 
possível brevidade, o índice do famigerado Códice 112 (que se abre com o 
regimento de Tomé de Souza) e informe, por obséquio, se já está em pleno 
funcionamento a Leica. Em carta posterior de LC a Manuel Múrias (início de 
1938), reitera o pedido: “Código 112 do Arq. Hist. Colonial. Continuo à espera 
do índice prometido, cujas provas estiveram em minhas mãos e que deixei 
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escapar, por esquecimento. Refiro-me ao códice onde é registrado, no início, 
o regimento de Tomé de Souza.” 

84    Entrevista de LC a Jaime de Barros. O Jornal, 9 jan. 1938. 
85 Notícias Antigas do Brasil 1531-1551. In: Ministério da Educação, Anais da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, p. 9-28. “Peças inéditas de 1531 a 1551, 
com introdução de Rodolfo Garcia: A relação inserta a seguir pertence, em 
cópia autêntica ao seleto acervo de documentos para a História do Brasil, 
que recolheu em Portugal o erudito pesquisador Dr. Luiz Camillo de Oliveira 
Netto, em sua recente viagem de estudos naquele país. O original guarda 
a Biblioteca Nacional de Lisboa: Autógrafos de Antonio da Silva e Souza 
— F.G. 1477, fls. 217 a 230 — procurador da Coroa e Fazenda real, provedor- 
mor e de Resíduos, serviu de ouvidor e auditor general, e esteve na Bahia 
e em Pernambuco.” As Notícias Antigas do Brasil do Corpo Cronológico do 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, conferidas pelo paleógrafo português 
João Martins da Silva Marques foram publicadas pelos ABN, v. 57, fls. 9-28. 
1939. 

86 O historiador Michel Perrot (Pierre Chaunu et al. O espírito da época. In: 
Ensaios de Ego-História, p. 273) assim descreve o Prof. Bouard: “Michel 
Bouard, medievalista de grande renome, professor na universidade de que 
viria em breve tornar-se decano, desfilara à cabeça do cortejo de metalúrgicos 
descidos do Planalto. A boa sociedade, deslocada pela guerra, que tentava 
penosamente reconstituir-se com as quermesses da paróquia de Saint-Jean, 
tremia com o espetáculo da traição de um dos seus membros mais brilhantes. 
Antigo militante da Ação Francesa, resistente, deportado, Michel de Bouard 
aderira ao PCF que o punha na primeira linha em todas as ocasiões úteis, 
desconfiando um pouco das razões morais da sua adesão. ‘Michel’, como 
diziam os camaradas, foi para mim uma figura exemplar.” 

87    Entrevista a Jaime de Barros. O Jornal, 9 jan. 1938. 
88 Frei Bernardo da Vita Christi, Lisboa, 1495, 4 v. in-fólio, impressos em duas 

colunas, caracteres góticos. Apócrifo. Descreve a meninice de Jesus Cristo. 
Desta obra são conhecidos apenas 13 exemplares, alguns incompletos. Des- 
crevendo o trabalho de edição de textos que se fazia na Casa de Rui Barbosa, 
sob a direção de Américo Jacobina Lacombe, Alceu Amoroso Lima (Tristão de 
Ataíde. De petra mele. Jornal do Brasil, 28 ago. 1969) escreve: “Entre essas 
obras avulta, sem dúvida, O Livro de Vita Christi, do monge cartucho Ludolfo, 
do século xIII, traduzida para o vernáculo pelos monges de Alcobaça, espe- 
cialmente frei Bernardo, e publicada como ‘primeira obra impressa em língua 
portuguesa’, em 1495. Mais antigo que o Brasil. Foi nosso inesquecível Luiz 
Camillo de Oliveira, como conta Thiers Martins Moreira, no prefácio ao 1º 
volume dessa obra monumental aparecida em 1957, que em 1937 trouxe de 
Portugal os microfilmes da edição de 1495. Quando o Padre Augusto Magne 
S.J. aceitou a incumbência de preparar a edição crítica e fac-similar da obra 
do cartucho alemão medieval, já conhecia a fundo essa vida de Cristo, que 
inspirara Santo Inácio e Santa Teresa, e fora traduzida em mais de seis ou 
oito idiomas, com mais de 80 edições.” 
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89 LC cita também Gonçale [sic] de Santa Maria. 1 v. in-fólio. Pequeno. Impressão 
de Rodrigues Alvares, conhecendo-se somente um único exemplar, perten- 
cente à Biblioteca Nacional de Lisboa. Entrevista a Jaime de Barros. O Jornal, 
9 jan. 1938. 

90    Carta de LC a José Maria Alkmin, 29 dez. 1937. 
91   Idem. 
92   Idem. 
93   Idem. 
94   Idem. 
95   Idem. 
96   Idem. 
97 Affonso Romano de Sant’Anna. O inacabado, o rascunho, etc. O Globo, 23 

nov. 2002. O articulista escreve sobre a forma de se exercitar o tópico da 
“modéstia afetada”, estudada por Ernest Curtius no discurso clássico no seu 
célebre Literatura Européia e Idade Média Latina. 

98   Ver nota 85 deste capítulo. 
99 RODRIGUES. A pesquisa histórica no Brasil: sua evolução e problemas 

atuais, p. 140-144, 151. Lista de pesquisas realizadas por LC e publicadas 
pelos Anais da Biblioteca Nacional: 
Verbetes para história do Brasil pertencentes ao fundo geral da Biblioteca 
Nacional de Lisboa – ABN, v. 51, 1938, fls. 391-452; Notícias Antigas do Brasil: 
ABN, v. 57, fls. 9-28 do Corpo Cronológico do Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, conferidas pelo paleógrafo português João Martins da Silva Marques; 
Índice do Códice das Mercês Gerais de todas as partes ultramarinas (AHC n. 
79-91) ABN, v. 58, fls. 337-474; Índice das Consultas do Concelho da Fazenda 
(AHC n. 34 e 35): ABN, v. 58, fls. 5-336. 

100 Na segunda edição de A pesquisa histórica no Brasil: sua evolução e pro- 
blemas atuais (p. 100-103, 114-117), José Honório Rodrigues escreve sobre 
suas diferenças com o historiador mineiro e afirma, zangado, na nota de 
rodapé n. 277, à p. 114, opondo-se a si próprio e em franca contradição ao 
que escrevera pouco antes, nas páginas 100-103: “Luiz Camillo não chegou 
a ser um historiador e mesmo como pesquisador sua atividade foi menor, 
tendo trazido de Portugal algumas listas de documentos, já aqui referidas, 
preparadas por Ernesto Ennes (cf. Cartas entre eles trocadas em 1946) e uns 
poucos artigos bibliográficos sem maior significação. É assim uma heresia a 
comparação entre ele e Capistrano de Abreu feita por Afonso Arinos de Melo 
Franco em A Alma do Tempo. Rio de Janeiro, 1961, p. 298-299.” 

101 Carta de LC a Ernesto Ennes, 17 set. 1946. Ver nota 40, Capítulo III. 
102 OLIVEIRA NETTO. História, Cultura & Liberdade, p. 113. O historiador mineiro 

cita também outros arquivos particulares, como os das seguintes famílias: 
Cadaval, Sabugosa, Arcos, Lavradio. 

103 Em pelo menos duas cartas a Ernesto Ennes, LC refere-se a essa documentação. 
Na carta de 8 de dezembro de 1937: “ainda sobre a Inconfidência Mineira 
deixei escapar um documento de que tenho bastante necessidade, contém: 
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Autos dos Crimes contra os Réus Eclesiásticos da Conspiração formada em 
Minas Gerais, 1781. (Anais das Bibliotecas e Arquivos, vol. I (1920), fasc. 2, 
p. 136 a). Pertence à Livraria da Casa Galveas. Recorda-se certamente das 
tentativas feitas por mim para visitar esta livraria e que resultaram infrutíferas. 
Não lhe seria possível interessar-se no sentido de obter-me uma cópia ou 
preferivelmente uma fotocópia do documento indicado?” E em carta de 26 
jun. 1938: “INCONFIDÊNCIA MINEIRA DE 1789 – Ainda sobre a conjuração 
que tanto trabalho nos dá, há um ponto a esclarecer e que possivelmente 
só será conhecido pela divulgação de papéis em poder da família Galveas, 
hoje propriedade do Exmo. Sr. Dr. Felipe de Vilhena. Falamos em Lisboa 
algumas vezes sobre o assunto e por estar doente o mesmo Sr. foi-me impos- 
sível conhecer o seu precioso arquivo, apesar da sua gentilíssima promessa 
de permitir que o visitasse. Levo a minha confiança em sua generosidade 
ao ponto de insistir pela continuação de minhas investigações e, caso lhe 
seja possível, solicitar ao Exmo. Sr. Dr. Felipe de Vilhena autorização para 
examinar o seu arquivo e verificar os documentos sobre a Inconfidência 
Mineira, mormente um que vem referido nos Anais da Biblioteca e Arquivos 
(Vol. 1, n. 2, abril-junho de 1920, p. 136), referente aos réus eclesiásticos. 
Será a sentença, até agora desconhecida? (...) Examinados os documentos em 
poder da nobre família portuguesa e verificados quais os de interesse, para 
elucidar a história do movimento de 1789, principalmente sentença sobre os 
réus e eclesiásticos, peço-lhe ainda solicitar do ilustre Dr. Felipe de Vilhena, 
a cujo elevado espírito de cooperação rendo aqui justíssimas homenagens, a 
necessária licença para extrair uma cópia ou fotocópia. Obtida a indispen- 
sável autorização, solicito-lhe contratar pessoa idônea para tal serviço.” Ver 
também nota 43, Capítulo III. 

104 ENNES. Dois paulistas insignes: José Ramos da Silva e Matias Aires Ramos 
da Silva de Eça; contribuição para o estudo crítico da sua obra (1705-1763). 
Prefácio por Luiz Camillo de Oliveira Netto. 487 p. il. Ver nota 58, Capítulo II. 

105 Carta de Ernesto Ennes a LC, 4 dez. 1948. 
106  Carta de LC a José Maria Alkmin, 29 dez. 1937. 
107 BANDEIRA. Itinerário de Pasárgada, p. 105. A primeira edição do livro A 

Estrela da Manhã a que se refere Manuel Bandeira é de 1936. 
108 Carta de LC a João Martins da Silva Marques, 4 jun. 1938. 
109  Carta de LC a Manuel Múrias, 30 dez. 1937. 
110 Jornais portugueses. 
111 Carta de LC a Emílio Moura, 28 nov. 1937. Pedido de remessa de alguns exem- 

plares do Canto da hora amarga “porque quero enviar a amigos de Lisboa 
para sobre o seu livro escreverem nos jornais lusos”. O original dessa carta 
encontra-se no Arquivo Emílio Moura. A cópia nos foi enviada por gentileza 
do Prof. Fábio Lucas. 

112 O livro Cabo das Tormentas. 
113  Carta de LC a Manuel Múrias, 30 dez. 1937. 
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114 CALÓGERAS. Geologia econômica do Brasil, v. 118. Tomo I – O ouro no 
Brasil. Só há na Biblioteca Nacional o Tomo III – As minas do Brasil e sua 
legislação. Distribuição geográfica dos depósitos auríferos do Brasil. 2. ed. 
Há provas dessa 2ª edição com anotações e correções de LC. 

115 OLIVEIRA NETTO. As Cartas Chilenas, O Jornal. Também em OLIVEIRA 
NETTO. História, cultura & liberdade, p. 60. 

116  Nota de LC: E. Bernheim. Manuale del Metodo Storico. Trad. italiana de A. 
Crivelluci. Piza, 1897. Na obra citada, LC não escreve a indicação completa. 

117 Ver nota 115 deste capítulo. Também em OLIVEIRA NETTO. História, cultura 
& liberdade, p. 60. 

118 OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade, p. 61. 
119 Idem. 
120 HAUSER. Notes et réflexions sur le travail historique au Brésil. In: Revue His- 

torique, p. 157. Na obra supracitada, p. 62. Ver, também, Henri Hauser e o 
Brasil, por Alberto Venâncio Filho. Separata da Revista do IHGB, a. 158, n. 
396: 887-893, jul./set. 1997. 

121 BARRETO FILHO. Impressões sobre Luiz Camillo de Oliveira Netto, p. xxIII. 
In: OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade. 

122 As Cartas Chilenas – I. O Ouvidor de Vila Rica e As Cartas Chilenas. Ver nota 
115 deste capítulo. 

123 SOUZA. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Nota da 2ª 
edição – O problema das Cartas Chilenas ficou singularmente esclarecido 
com os documentos, argumentos e análises de Rodrigues Lapa, levando ao 
máximo a convicção de que o seu autor foi realmente Gonzaga, p. 168. 

124 OLIVEIRA NETTO. Cartas Chilenas, O Jornal. Também em OLIVEIRA NETTO. 
História, cultura & liberdade, p. 60. 

125  Ver nota 121 deste capítulo, p. xxIII-xxIV. 
126  Ibidem, p. xxV. 
127 As Cartas chilenas – I. O Ouvidor de Vila Rica e As Cartas Chilenas. Ver nota 

115 deste capítulo. 
128 As Cartas chilenas VI: Idem. Claudio e Gonzaga. 
129 SOUZA. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, p. 164. 
130 Ver a este respeito artigo de SALLES. Luiz Camillo, o último dos humanistas, 

Estado de Minas. 
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CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES II 
O ARQUIVO 

 
 
 

1 ANDRADE, C. D. Luiz Camillo, Itabirano. Correio da Manhã. Também em 
OLIVEIRA NETTO. História, Cultura & Liberdade, p. 18. Ver epígrafe da 
Introdução. 

2 História, Cultura & Liberdade estuda principalmente sobre o Ciclo do 
Ouro e a autoria das Cartas Chilenas e é o resultado de pesquisas 
realizadas por Luiz Camillo de Oliveira Netto nos arquivos da Torre de 
Tombo, no Arquivo Ultramarino, e em arquivos brasileiros, como o 
Arquivo Público Mineiro e o Arquivo Nacional. 

3      OLIVEIRA NETTO. História, cultura & liberdade. 
4    FARGE. Le goût de l´archive, p. 152. 
5  VERDROSS-DROSSBERG. Grundlinien der Antiken Rechts und Staatsphilosophie, 

p. 1-8. “O centro da Pólis é a ágora, na qual se reúnem os cidadãos plenos 
para deliberar e para decisões políticas. A palavra ágora vem de άγειρειν, que 
quer dizer reunir-se. A expressão da ordem comunitária é o Nomos, primeiro a 
ordem estatal transmitida por tradição oral e, mais tarde, lei escrita. A jurisdição 
pessoal e especial da Pólis é dominada pela ideia, inerente a toda Grécia, da 
medida. (…) Com a aristocracia, o poder central do Estado é dividido entre vários 
arcontes; entre estes, aquele que tem a função do sacrifício do Estado mantém 
o título de rei (Basileus). Ao lado dos arcontes há a Assembléia constituída 
pelos antigos arcontes: o Areópago.” 

6     Alguns autores dão à palavra archote a mesma etimologia da palavra arquivo 
- άρχή (arché): algo que pode iluminar e abrir um caminho inovador. Em 
Maria Zilda Ferreira Cury, A pesquisa em acervos e o remanejamento da crítica. 
Manuscrítica, p. 80, por exemplo: “o verbo grego do qual se origina a palavra 
[arquivo] significa ir à frente, guiar. Daí também archote que ilumina, que abre 
caminho. Todos esses significados ajudam a entender o que é um arquivo. O 
resultado de uma pesquisa em arquivo resulta em iluminação que pesquisas 
em fontes secundárias muitas vezes não logram possuir.” Citado também 
em MIRANDA. Acervos: gênese de uma nova crítica. In: MIRANDA (Org.). 
A trama do arquivo. Não há consenso, entretanto, em relação à etimologia 
da palavra archote. Archote, s: do cast. hachote, este de hacha (ant. facha), 
correspondendo ao port. acha e archa, de que teria recebido contaminação. 
Em 1712, Bluteau. José Pedro Machado. Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa. J. Corominas e J.A. Pascual. Diccionario Crítico Etimológico 
Castellano e Hispánico. Rudolf Bölting. Dicionário Greco-Português. 

7 Etimologia fundamentada em três autores: DERRIDA. Mal d´archive: une im- 
pression freudienne, p. 11-20 e Errata; JESI. Mito. Enciclopédia filosófica ISEDI; 
JUNG e KERÉNYI. Kerényi: Introduction à l’essence da la mythologie. 

8     Para o conceito de fundamento ver o dicionário Ferrater Mora. 
9      DELEUZE. Nietzsche et la philosophie, p. 1-3. 
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10   Idem. 
11   IGLÉSIAS. Historiadores do Brasil. 
12 Anotações manuscritas de Luiz Camillo de Oliveira Netto. O problema geral 

da pesquisa de documentos de interesse para a história do Brasil, p. 1. De 
fato, os estudos, nota Luiz Camillo, “recentemente publicados entre nós, 
relativos a outros períodos, com raras exceções, vêm repetindo o que re- 
sultou das pesquisas de Varnhagen, João Francisco Lisboa ou José Higino. 
Os historiadores aqui referidos tinham diante de si uma região desbravada 
onde tudo estava por fazer e trabalharam em época quando os modernos 
processos de reprodução de documentos estavam ainda na infância ou eram 
desconhecidos. Apesar disto, a sua obra está de pé e em pontos fundamentais 
estamos hoje limitados às mesmas fontes que eles. Basta referir que [o que 
funda] a nossa história do século xVI são os [documentos] divulgados por 
eles e encontrados em Portugal e Espanha tais como: Diário de Pero Lopes, 
Diário da Nau Bretôa, Tratado Descritivo, de Gabriel de Souza, os [forais] 
das capitanias, regimentos do primeiro governo geral, etc.” 

13   DERRIDA. Mal d´archive : une impression freudienne, p. 140-142. 
14 Ibidem, p. 15-16: “Elle traverse la totalité du champ et en vérité détermine 

de part en part le politique comme res publica. Nul pouvoir politique sans 
contrôle de l’archive, sinon de la mémoire. La démocratisation effective se 
mesure toujours à ce critère essentiel: la participation et l’accès à l’archive, 
à sa constitution et à son interprétation. A contrario, les manquements à la 
démocratie se mesurent à ce qu’un ouvrage récent et remarquable à tants 
d’égards intitule Archives interdites.” O livro a que Derrida se refere – Ar- 
chives intedites (Les peurs françaises face à l’histoire contemporaine) – foi 
publicado por Albin Michel, 1994. 

15   Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ver nota 22, Capítulo IV. 
16 “1) As presentes instruções práticas, organizadas para o uso dos pesqui- 

sadores que vêm colaborando com o S.P.H.A.N. na investigação sistemática 
de documentos para a história da arte brasileira foram elaboradas tendo em 
vista, principalmente, uniformizar, para efeito de apresentação material, as 
valiosas informações que têm sido recolhidas em diversas regiões do país e, 
ao mesmo tempo, para constituir a indispensável documentação dos trabalhos 
realizados por este serviço para justificação de caráter administrativo. (...) 
Tendo em vista a finalidade a que se propõem de simples notas a serem 
observadas no exame, inventário e cópia de documentos que possam 
interessar à história da arte no Brasil e aos assuntos que de perto dizem 
respeito ao que poderíamos denominar de elementos para o estudo da nossa 
civilização material é relativamente simples limitar o campo das pesquisas 
que sobremaneira estão ligadas com as atividades do S.P.H.A.N. É verdade 
que [há] a necessidade de incluir no campo das investigações empreendidas 
por este Serviço as fontes manuscritas de interesse para a história do Brasil, 
existentes no país e cuja conservação incumbe ao S.P.H.A.N., [e que] estão 
reunidas, em sua maior parte, nos arquivos localizados nas cidades e vilas, 
notadamente nos centros de povoamento já elevados à categoria de vila, no 
período colonial. 2) (...) Esta classificação é muito simples, pois decorre natu- 
ralmente da evolução da administração no Brasil, em seus diversos graus e 
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do início do período colonial a 1889. (...) A limitação aqui estabelecida não 
deve ser tomada a rigor, pois são imensas as exceções, como por exemplo, 
quanto aos edifícios, cuja construção tenha sido iniciada em fins do século 18 
e, será preciso continuar a pesquisa de documentos até o momento do fim 
da construção (…)” Anotações manuscritas de Luiz Camillo de Oliveira Netto. 
O problema geral da pesquisa de documentos de interesse para a história do 
Brasil, p. 6-7. 

17   HAUSER. Notes et refléxions sur le travail historique au Brésil. Revue 
Historique, p. 157. 

18   Anotações manuscritas de Luiz Camillo de Oliveira Netto. O problema geral 
da pesquisa de documentos de interesse para a história do Brasil, p. 1. 

19    Grifo meu. 
20    Grifo meu. 
21   O trabalho não foi localizado. 
22   Anotações manuscritas de Luiz Camillo de Oliveira Netto. O problema geral 

da pesquisa de documentos de interesse para a história do Brasil, p. 2. 
23    Idem. Neste trecho final deveria haver uma citação que o manuscrito não 

identifica. LC cita somente as páginas: p. 286-287. De onde seriam? 
24  FOUCAULT. L’archéologie du savoir, p. 13. 
25   Idem. 
26 ROUANET. As razões do iluminismo. Refere-se a um “texto surpreendente 

de Foucault: uma aula pronunciada em 1983 no Collège de France e parcial- 
mente publicada no Magazine Littéraire. É um comentário sobre o ensaio de 
Kant ‘O que é o Iluminismo?’ Esse ensaio, na opinião de Foucault, inaugura 
o discurso filosófico da modernidade. (…) Quanto ao primeiro comentário 
[de Merquior] – o de que Foucault continuaria incorrigivelmente lançando 
‘farpas’ contra o Iluminismo –, é preferível transcrever o texto em questão. 
‘Como acontecimento singular inaugurando a modernidade européia’, diz 
Foucault, ‘e como processo permanente que se manifesta na história da razão, 
no desenvolvimento e instauração das formas da racionalidade e da técnica, 
na autonomia e autoridade do saber, o Iluminismo não é simplesmente um 
episódio na história das ideias, é uma questão filosófica, inscrita desde o 
século xVIII em nosso pensamento. Deixemos à sua piedade os que desejam 
guardar viva e intacta a herança do Iluminismo. Essa piedade é certamente a 
mais tocante das traições. [grifo meu] Não são os restos da Aufklärung que 
temos de preservar: é a própria questão desse acontecimento e do seu sentido 
(e a questão da historicidade do pensamento do universal) que precisamos 
manter presente e guardar no espírito como aquilo que deve ser pensado.’ 
É difícil ver neste trecho quaisquer ‘farpas’ contra o Iluminismo. Ele está 
dizendo o óbvio quando diz que os conteúdos iluministas não podem ser 
aceitos em sua integridade: ninguém pensa hoje, seriamente, em defender 
a cientificidade do Homme-Machine, de La Mettrie. Mas é explícito em sua 
visão positiva do Iluminismo como ‘processo permanente que se manifesta 
na história da razão’.” (p. 193-216) 
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27 GOMES. História e historiadores, p. 95. A autora destaca na nota 67 a relação 
entre o “método crítico” da história e os ideais positivistas lato sensu do 
século xIx. Bourdé e Martin (1989, cap. 8) assinalam como a “escola histó- 
rica-metódica” francesa (1870-1930) é abusivamente chamada de positivista. 
Chamam a atenção então para o fato de os “historiadores positivistas” dessa 
escola recusarem toda especulação  filosófica,  construindo  sua  identidade 
em oposição às tradições providencialistas e do evolucionismo racionalista, 
sendo claramente, mas não assumidamente, influenciados pelo historicismo 
alemão. 

28   Ibidem, p. 122. 
29 Carta do escritor e exilado político paraguaio Justo Pastor Benitez a Elza 

Malheiro de Oliveira, 5 set. 1953. 
 
 
 
 

CAPÍTULO  V 
A EXPERIÊNCIA NA UDF 

 
 
 

1     Carta de Cândido Portinari a LC, 4 out. 1938. 
2 Carta de Luís Freire a LC, 8 jun. 1939. Os nomes citados referem-se a Prudente 

de Morais, neto, Mário de Andrade e Graciliano Ramos. 
3      Carta de Josué de Castro a LC, 18 dez. 1938. 
4 FERREIRA. Os professores franceses e o ensino de História no Rio de Janeiro 

nos anos 30. Ideais da modernidade e sociologia no Brasil: ensaios sobre Luiz 
de Aguiar Costa Pinto, p. 277-299. 

5 Alguns dos alunos: Danillo Perestrello Câmara (inscrito em História Natural, 
1936); no começo do ano letivo de 1938: Maria Rita Soares de Andrade 
(Filosofia); Prudente de Morais, neto (indeferido por Alceu Amoroso Lima); 
Nísia Nóbrega; João Paulo Gouvea Vieira; Bilac Pinto; Alvaro Milanez; José 
Galante de Sousa; Francisco Clementino San Tiago Dantas (inscrito em Letras 
Clássicas); Benjamim Miguel Farah; Esther Inglês de Souza; Everaldo Dayrell 
de Lima (Latim e Grego); Lúcia Magalhães; Zazi Aranha (História da Filosofia, 
Literatura Francesa, Psicologia); Othon Moacir Garcia. Pesquisas realizadas 
no arquivo do Instituto de Educação, hoje denominado Instituto Superior de 
Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), rua Mariz e Barros, 273, na Tijuca. Pastas 
com material sobre a UDF. 

6 Ata da última sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 30 de de- 
zembro de 1938. 

7 LIMA. Companheiros de viagem, p. 303-305. Em 4 de abril de 1981, em 
entrevista concedida à autora, Alceu Amoroso Lima faz um mea culpa e 
explica sua oposição à Escola Nova pela forte influência que, àquela época, 
Jackson de Figueiredo exercia no seu pensamento e por sua incompreensão 
do verdadeiro sentido do cristianismo. No seu livro, Alceu Amoroso Lima 
lembra a “era das adversativas” e traça um perfil de Anísio Teixeira e de si 
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próprio: “O jovem baiano, discípulo de padre Cabral e dos jesuítas do Co- 
légio Antônio Vieira, cansado da disciplina escolástica e dos argumentos de 
autoridade, descrente do próprio molinismo, descobria a liberdade e trocava a 
religião pela Educação. O carioca do Cosme Velho, cansado da disponibilidade 
e do diletantismo, descrente do próprio liberalismo, descobria a autoridade 
do Dogma como chave da verdadeira libertação e dizia adeus à disponibi- 
lidade, na esperança de se tornar mais disponível à ação da Graça. Nossos 
caminhos então nos colocaram em campos opostos. Recebi, cristão-novo e 
calouro inexperiente, com a maior hostilidade, o Manifesto dos Pioneiros, de 
1931, redigido ao que parece por Alemeida Junior [sic], mas no qual, direta 
ou indiretametnee, interviera o dedo desse pequeno gigante como sempre 
foi Anísio Teixeira. (…) Começava para o Brasil a era das adversativas.” 

8 Carta de Alceu Amoroso Lima a Gustavo Capanema, 6 jun. 1935. A. G. C. 
CPDOC-FGV. 

9 Maria de Lourdes de A. Fávero. Universidade e poder, p. 72. “Mesmo tendo 
grande relacionamento na área política oficial, [Pedro Ernesto] estava marcado 
e havia antes de tudo, como mostra Hermes Lima, um sacrifício ritual a exe- 
cutar: o afastamento de Anísio Teixeira. Desde 1931, este último vinha sendo 
alvo da campanha da liderança católica na discussão sobre a escola pública, 
o que se intensificou a partir de 1935, nos debates sobre a Universidade do 
Distrito Federal. Apesar de todas as pressões, o prefeito mantivera-o à frente 
da Secretaria de Educação por quatro anos. No contexto dos acontecimentos, 
a permanência de Anísio Teixeira nesta secretaria não era vista com bons 
olhos por parte dos grupos ligados ao poder e pela ala de educadores con- 
servadores, uma vez que muitos o encaravam como conselheiro político 
de Pedro Ernesto e elemento participante do movimento de insurreição 
comunista, embora não tivesse fundamento nem uma coisa nem outra.” 

10 Ibidem, p. 70. “No caso da criação da UDF, este mecanismo [de cooptação] 
foi adotado, porque Getúlio Vargas, não desejando contrariar o interesse 
do Prefeito do Distrito Federal, talvez por receio de perder seu apoio numa 
fase tão conturbada, preferiu autorizá-lo a assinar o decreto de criação da 
Universidade do Distrito Federal, mesmo passando por cima do Ministro da 
Educação.” 

11   Ver nota 4 deste capítulo. 
12 Observações sobre a educação. No alto da página, com a letra de Gustavo 

Capanema: “Notas dadas ao Luiz Simões Lopes. Setembro de 1938.” FGV- 
CPDOC. 0608-GC. 

13 Carta de Gustavo Capanema a Getúlio Vargas, 28 jun. 1938. Timbre: MES. 
Gabinete do Ministro. Junto, minuta de dois projetos de decreto-lei para a 
criação da Universidade do Brasil. CPDOC-0616-GC. 

14    A revista Estudos Brasileiros começou a circular em julho de 1938. Ano 1, 
v. 1 e 2 (n. 1-6); v. 3 (n. 7-9). Publicação do Instituto de Estudos Brasileiros. 
Fundador: João Augusto de Matos Pimenta. Conselho Diretor: Mário de 
Brito, Leonídio Ribeiro, Cláudio Ganns, Cypriano Amoroso Costa; Secretário 
Executivo: Alberto Viriato de Medeiros; Delegados Regionais: Carlos Estevam 
de Oliveira – delegado da 1ª Região – sede: Belém; Ulysses Pernambucano 
de Melo – delegado da 2ª Região – sede: Recife; Braz do Amaral – dele- 
gado da 3ª Região – sede: Salvador; F. Magalhães Gomes – delegado da 4ª 
Região – sede: Belo Horizonte; Fernando Azevedo – delegado da 5ª Região 
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– sede: São Paulo; Ary de Abreu Lima – delegado da 6ª Região – sede: Porto 
Alegre / “O Instituto de Estudos Brasileiros é uma organização apolítica, 
não-oficial, visando o maior conhecimento do Brasil e a melhor situação de 
seus problemas. Pelos seus mesmos Estatutos, está impedido de exteriorizar 
opinião própria. Quaisquer conceitos expendidos em conferências, debates 
e críticas, inseridos em sua Revista, são, portanto, puramente individuais. O 
Instituto acredita fazer mais para guiar a opinião pública brasileira dando larga 
hospitalidade a ideias divergentes do que identificar-se com qualquer escola. 
A Revista não aceita, em conseqüência, a responsabilidade dos pontos de vista 
manifestados. O que aceita é, apenas, a responsabilidade de lhes dar ensejo 
de aparecerem em suas páginas.” / “Estudos Brasileiros – Rio de Janeiro. 
Av. Rio Branco, 128, 11º andar, sala 1112, tel. 42-2519, cx. postal 1340, RJ 
Publicação bimestral do Instituto de Estudos Brasileiros. Editores Responsáveis: 
Cláudio Ganns e Luiz Camillo de Oliveira Netto. Conselho Editorial: 
Afonso Arinos, Álvaro Alberto, Aníbal Machado, Castro Barreto, Eugênio de 
Castro, Firmo Dutra, Hélio Vianna, M. Paulo Filho, Otávio Tarqüínio, 
Roberto Seidl, San Tiago Dantas. Crítica de livros: dirigida por Tristão de 
Ataíde”. 

15   Carta de LC a Severino Sombra, 26 maio 1939. 
16 Carta de LC a Ernesto Ennes, 24 jun. 1938. LC pede a Getúlio Vargas exone- 

ração da Casa de Rui Barbosa em 8 de julho de 1938. 
17 Em 13 de julho de 1937, foi designado por Afonso Penna Júnior (junto a Afonso 

Arinos de Melo Franco e Nelson Romero) membro da Comissão incumbida da 
organização e publicação do Boletim da Universidade do Distrito Federal. 

18 Relação de professores da UDF, 1936. Arquivo PROEDES/FE/UFRJ. UDF. Doc 
036 Pasta 006. 

19 Em julho de 1937, Dona Odete Toledo, secretária da UDF, escreve a Anísio 
Teixeira: “A Universidade funcionou regularmente em 1936. Resistiu à nova 
crise de princípio do ano, dando mais uma prova de vitalidade, embora tenha 
decrescido sensivelmente o número de inscrições, como era natural. Foram 
conservados todos os professores; dentre os contratados para as novas cadei- 
ras há algumas aquisições felizes como D. Heloisa Torres, do Museu; Afonso 
Arinos, Maria Schmidt, Dr. Luiz Camillo, diretor da Casa Ruy Barbosa, além de 
outros.” Arquivo PROEDES/FE/UFRJ. UDF. Doc 018 Pasta 002. Em documen- 
to poeirento, de difícil acesso e manuseio, foi localizado, em lúgubre e 
insalubre sala do Instituto de Educação, hoje denominado Instituto Superior 
de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), na Tijuca, entre aracnídeos acarinos, 
a pauta da reunião presidida por Cornélio Penna, então Diretor do Instituto 
das Artes, contendo o item com uma proposta de renovação de contratos de 
professores e assistentes da UDF, entre os quais Luiz Camillo. “Ao Sr. Reitor 
Remete o Diretor do Instituto das Artes: 
Aproximando-se a terminação do contrato dos professores e assistentes do 
Instituto das Artes, tenho a honra e satisfação de propor a V. Excia. a renovação 
de todos os já existentes (...) Assunto: Proposta de contrato de professores e 
assistentes: Heitor Vila-Lobos, Oscar Lorenzo Fernandes, Cândido Portinari, 
Luiz Camillo de Oliveira Netto.” Assinado por Cornélio Penna. 28 de abril de 
1937. Arquivo da UDF, Instituto de Educação, Rio de Janeiro. IA- 50/37. 
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20 Arquivo Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Gestão Henrique de Toledo 
Dodsworth. Fontes: 1.1. Legislação. Boletins da Prefeitura do Distrito Federal. 
1935 a 1945 (publicação trimestral); 1.2. Manuscritos. Fundo: Gabinete do 
Prefeito. Séries: Educação e Cultura; Administração; Pessoal. Datas limite: 
1935-1945. Total de caixas: 52 un. Pesquisas realizadas no Arquivo Municipal 
graças à sua diretora Lélia Gontijo Soares e à arquivista Profª. Junia Guimarães 
e Silva. 

21 A educação secundária e a formação das elites. Comentário à “conferência*” 
de Castro Barreto. In: Estudos Brasileiros, p. 157. Sumário do número em 
que aparece a intervenção de Luiz Camillo: “1- O problema fundamental 
do ensino – conferência de Mário de Brito; Resumo dos debates: Jonathas 
Serrano, Antonio de Almeida Prado e Branca Fialho. 2- A educação secundária 
e formação das elites – conferência* de Castro Barreto. Resumo dos debates: 
Lourenço Filho, Francisco Venâncio Filho, Branca Fialho e Luiz Camillo de 
Oliveira Netto. 3- O problema dos trabalhos manuais na educação – conferên- 
cia de Francisco Venâncio Filho. Resumo dos debates: Pascoal Leme, Joaquim 
Faria Gois, Fernando Segismundo, Nereu Sampaio e Edgard Sussekind de 
Mendonça. 4- Reeducação da infância abandonada – conferência de Cândido 
Motta Filho. Resumo dos debates: Castro Barreto e Vicente Piragibe. 5- Revista 
dos livros – Notas de Hélio Vianna e Roberto Seidl.” Os comentários de LC 
foram publicados na revista Estudos Brasileiros. A educação secundária e a 
formação das elites, ano II, v. 3, p. 156-165, n. 8, set./out. 1939, Conferência 
de Castro Barreto, realizada no Instituto de Estudos Brasileiros em 7 de julho 
de 1939. 

22 Provavelmente George Dumas. Ver carta de George Dumas a Gustavo Capa- 
nema, a bordo do Campana, 1º de setembro de 1935. Arquivo GC. CPDOC- 
FGV. 

23    OLIVEIRA NETTO. Os estudos históricos no Brasil, [1938]. (Manuscrito). 
24 Parte central da questão proposta por Rui Barreto. Nessa linha de pensamento, 

Luiz Camillo também menciona FRANCO. Introdução à realidade brasileira, 
p. 49. 

25 Henry de Man. Le socialisme constructif. Nota de LC a seu Comentário à con- 
ferência de Castro Barreto. A educação secundária e a formação das elites. 
Estudos Brasileiros, p. 159, set./out. 1939. 

26    SALLES. Luiz Camillo, o último dos humanistas. Estado de Minas. 
27   Idem. 
28   Idem. 
29  Carta de LC a Emílio Moura, 28 nov. 1937. “A V. e ao Christiano [Machado] 

– peço a remessa da Revista do Departamento Municipal cuja publicação já se 
anunciou no Minas e que poderá também ser enviado aos Prof. A. Morales de 
los Reys e Nestor de Figueiredo – do curso de Urbanismo da Universidade do 
Distrito Federal. Endereço: rua do Catete.” O original encontra-se no Arquivo 
Emílio Moura e a cópia chegou-nos às mãos graças à gentileza do Prof. Fábio 
Lucas. 
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30   Carta de LC a Cândido Portinari, 8 jan. 1940. Arquivo da Fundação Portinari. 
31 Carta de LC a Severino Sombra, 26 maio 1939. Na ata de 23 de setembro de 

1938, Baeta Vianna menciona claramente a instalação definitiva da UDF: “Diz 
ainda que para terminar a reorganização da Universidade e sua instalação 
definitiva no edifício da Avenida Vinte e Oito de Setembro, pedia a colabo- 
ração e boa vontade dos senhores diretores.” 

32   Carta de João Martins da Silva Marques a LC, 28 abr. 1938. 
33   Idem. 
34   Idem. 
35    OLIVEIRA NETTO. Os estudos históricos no Brasil, [1938]. (Manuscrito). 
36    Carta de João Martins da Silva Marques a LC, 10-14 maio 1938. 
37   Idem. 
38    Embaixador Nobre de Mello, representante diplomático de Portugal no Brasil. 
39  Carta de Silva Marques a LC, 10-14 maio 1938. 
40 Carta de Silva Marques a LC, 28 abr. 1938. “Recebi ontem, 4ª feira, a muito 

estimada carta de V. Ex.ª e, ao mesmo tempo, a do Sr. Reitor, Dr. Alceu 
Amoroso Lima, em que oficialmente me fazia o convite pra ‘vir dar um curso 
de ciências auxiliares da história no ano letivo de 1938’.” 

41 Carta de João Martins da Silva Marques a LC, 10-14 maio 1938: “de modo a 
permitir-me saber com o que conto e com que tempo conto, e ainda a chegar 
aí com cerca de 15 dias de antecedência da abertura das aulas a fim de me 
permitir refazer fisicamente e instalar-me. Refazer-me fisicamente, digo eu, 
porque a viagem me vai ser muito penosa: eu, nisto, nem pareço português, 
pois enjôo constantemente; serão, portanto, 12 dias em que nem sequer 
poderei levantar a cabeça do travesseiro e que exigirão depois vários dias de 
convalescença. (…) Direi ainda, que, como o meu muito ilustre amigo certa- 
mente notou no meu rosto, eu sou um doente. Costumo eu dizer que apenas 
tenho meia saúde. Freqüentemente a doença força-me a dias e dias seguidos 
de total inatividade e por vezes a guardar o leito. Pago anualmente à gripe e 
a várias complicações de estômago numer, digo, o tributo de numerosos 
dias de doença. Vê, assim, V. Exª como até por este lado o esforço seria 
demasiado pesado para as minhas pobres forças, porquanto iria, logo a 
seguir ao termo do ano letivo de cá, e sem o relativo sossego reparador das 
férias chamadas grandes, começar aí outro período que, embora limitado 
quanto à sua duração, seria de trabalho mais intenso.” 

42 Carta de LC a João Martins da Silva Marques, 4 jun. 1938. Ver nota 41, 
Capítulo IV. 

43 Idem. “(...) seria transformar, para o corrente ano letivo de 1938, o curso 
normal de ciências auxiliares da história em introdução à crítica histórica ou 
mesmo em introdução às ciências auxiliares da história, regido por V. Excia 
como curso de extensão universitária com três aulas semanais, sem freqüência 
obrigatória, em quatro ou cinco meses (até fins de dezembro).” (grifos no 
original) 
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44   Ver nota 4 deste capítulo. 
45 Cf. trabalho de LC sobre os arquivos, em que ele cita Henri Hauser; e também 

seu trabalho As Cartas chilenas. O Jornal, 24 dez. 1939 a 28 jan. 1940, com 
utilização, na introdução, da metodologia de Henri Hauser. 

46   Carta de LC a João Martins da Silva Marques, 7 abr. 1938. 
47 Carta de LC a Lewis Hanke, 8 ago. 1938. Há alguns apontamentos de 

LC (quatro páginas manuscritas) sobre essa pesquisa no Rio de Janeiro: 
“Resultado das pesquisas do autor nos arquivos oficiais e particulares do 
Rio, é conhecida uma Relação das sesmarias da Capitania do Rio de Janeiro, 
extraídas dos livros de sesmarias e registros do cartório do tabelião Antonio 
Teixeira de Carvalho. De 1565 a 1796. In R.I.H., 63, I (1901) p. 93-153. 
2[ilegível] 3[ilegível] etc.” 

48    Carta de Ciro dos Anjos a LC, 27 maio 1936. 
49   Carta de Pierre Deffontaines a LC, 18 fev. 1938. 
50    Ibidem, 17 jan. 1939. 
51 Carta de LC a João Martins da Silva Marques [1938]. O mesmo assunto é tratado 

na carta de LC de 17 out. 1938. 
52 Em carta de LC a João Martins da Silva Marques [1938] há uma lista de autos 

da fé, com nomes de 18 homens e 3 mulheres com as especificações dos 
delitos cometidos (culpas de feitiçaria, presunção de ter pacto com o demônio, 
por segunda abjuração em forma de judaísmo, impenitência, sodomia etc.), 
penas (cárcere e hábito perpétuo sem remissão, reclusão a arbítrio nos 
cárceres do santo ofício, galés, hábito perpétuo, degredo, açoutes). 

53    Carta de Josué de Castro a LC, 18 dez. 1938. 
54 Carta de LC a Madre Maria José de Jesus, 6 ago. 1941, na qual comunica que 

escrevera ao Dr. Afranio de Melo Franco Filho, alocado na Embaixada do Brasil 
em Santiago do Chile, solicitando que o ajudasse a arranjar uma colocação 
para o Professor Paul Muschard. Informa que fizera o mesmo pedido ao Dr. 
Alceu Amoroso Lima. A carmelita responde, agradecendo, em 8 ago. 1941. 

55 SCHWARTZMAN. Formação da comunidade científica no Brasil. “A Facul- 
dade de Medicina [em Belo Horizonte] é criada como instituição particular 
por Cícero Ferreira, médico oriundo da cidade de Oliveira e aparentado com 
a família Chagas, também daquela cidade. Ela conta essencialmente com este 
grupo do Rio para seu funcionamento, ao qual se soma José Baeta Vianna 
(1894-1967), que se notabilizou pelos seus estudos sobre o bócio e criou 
escola na linha de pesquisa de química fisiológica. Baeta Vianna foi aos Estados 
Unidos em 1924 com bolsa da Fundação Rockefeller, quando trabalhou em 
Yale e Harvard com Oto Frolin e L.B. Mendel, tornando-se figura central da 
pesquisa bioquímica na Universidade de Minas Gerais.” Para uma biografia de 
José Baeta Vianna, veja-se o Dicionário biográfico de Minas Gerais. Período 
republicano. 

56 Carta de Josué de Castro a LC, 18 dez. 1938. “Além deste caso, quero lhe 
pedir o favor de me escrever dando notícias gerais de nossa Universidade 
e dos projetos de minhas atividades no próximo ano. Tenho necessidade 

 
 

486 



dessas indicações para orientar os meus estudos aqui na Europa. Já fui 
recebido pelo Reitor da Universidade de Roma que pôs à minha disposição 
os laboratórios dos Institutos de Antropologia, de Biologia e de Geografia para 
os meus estudos. São laboratórios verdadeiramente maravilhosos. Resta-me 
saber apenas em qual deles devo permanecer, e isso depende das decisões 
tomadas aí e que só você poderá transmitir. Diga-me também alguma coisa 
sobre a minha licença.” 

57 Carta do Prof. Pe. Maurílio T. L. Penido a LC, 19 mar. 1939. “(...) embarca- 
remos em Trieste, a 4 de abril, no vapor Oceania. Poderei, portanto, come- 
çar as minhas aulas dentro do prazo indicado. Ser-me-á um prazer lecionar 
de novo na Universidade do Distrito Federal e uma honra trabalhar, sob 
a competente direção de V. Excia para dar maior eficiência ao ensino da 
filosofia da Faculdade de Letras.” 

58 Carta do chefe da Divisão de Cooperação Intelectual do MRE, Abelardo Bre- 
tanha Bueno do Prado a LC, 28 fev. 1939. 

59  Carta de Silva Marques a LC, 18 abr. 1939. 
60 Em 20 de janeiro de 1939, Getúlio Vargas assina o Decreto-Lei n. 1.063, que 

consuma o que o ministro Capanema queria, não sem grande celeuma. Assina, 
depois (em 4 de abril de 1939) o Decreto-Lei n. 1.190 que cria a Faculdade 
Nacional de Filosofia como modelo para todo o país. Ver SCHWARTZMAN 
et al. Tempos de Capanema, p. 213. 

61 Carta de LC a Emílio Moura, provavelmente de fins de 1938. LC tinha parti- 
cular admiração pelo livro A peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Em 7 
de fevereiro de 1936, escreve a Jordão de Freitas, pesquisador da Biblioteca 
da Ajuda, em Lisboa: “A sua carta está agora enriquecendo o meu exemplar 
de Fernão Mendes Pinto, cuja excelente edição feita sob os seus cuidados é 
um dos meus livros prediletos de leitura.” De fato, a edição organizada por 
Jordão de Freitas está listada por SARAIVA. História da literatura portuguesa, 
p. 320. 

62   Carta de Baeta Vianna a LC, 25 jan. 1939. 
63   Carta de LC a Severino Sombra, 26 maio 1939. (grifos de LC) 
64 Os professores da UDF, até a extinção, são um verdadeiro “quem é quem” 

da ciência e da cultura brasileira fora de São Paulo: Roberto Marinho de 
Azevedo; Lélio Gama; Lauro Travassos; Djalma Guimarães; Berhard Gross; 
Alfred Scheffer; Viktor Lenz; Otto Rothe; Luís Freire; Joaquim Costa Ribeiro; 
Luís Dodsworth nas Ciências Físicas e Naturais; Jorge de Lima; Sérgio Buarque 
de Holanda; Prudente de Morais, neto; álvaro Vieira Pinto; Luiz Camillo de 
Oliveira Netto; Josué de Castro; Afonso Arinos de Melo Franco em Filosofia, 
Letras e Ciências Sociais; Lourenço Filho; Mário Casasanta em Pedagogia; 
Mário de Andrade; Heitor Villa-Lobos; Arnaldo Estrela; Cândido Portinari 
em Pintura, Escultura e Música; e muitos outros. Ver SCHWARTZMAN et al. 
Tempos de Capanema, p. 212. A respeito da sua experiência na UDF, lembra 
Lúcio Costa: “Nessa fase, a convite de Celso Kelly, fui então professor – pela 
única vez – juntamente com Prudente, Gilberto Freyre, Portinari e tantos 
outros, da lamentavelmente extinta Universidade do Distrito Federal, curso 
consolidado no estudo Razões da Nova Arquitetura – razões de ordem social, 
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de ordem técnica e de ordem artística.” COSTA. Registro de uma Vivência, 
1986-94 (Inédito). 

65 SCHWARTZMAN. A revolução cultural de Capanema, Jornal do Brasil, p. 1-2. 
“A questão é entender por que esta revolução que se iniciava se estiolou, e 
que papel teve nisto o regime de Getúlio Vargas e o ministério de Gustavo 
Capanema. A resposta, acredito, é que, apesar do cultivo da cultura, das artes 
e dos temas educacionais, o Ministério da Educação daqueles anos ajudou a 
consolidar o modelo de ‘modernização conservadora’ e excludente que carac- 
terizou o regime Vargas como um todo. Gestos de mecenato e a construção 
de edifícios e monumentos arquitetônicos são  perfeitamente  compatíveis 
com um modelo centralizador de educação e de cultura e é fácil entender 
como podem fascinar a muitos intelectuais. No entanto, descentralização, 
autonomia, pluralismo autêntico, transferência efetiva de recursos e poder, 
estímulo à iniciativa e à criatividade, nada disto era aceitável ou compatível 
com uma política educacional e cultural na qual tudo deveria ser previsto, 
regulamentado e comandado do centro. Foi assim que a Universidade do 
Distrito Federal foi fechada; que Anísio Teixeira, educado nos Estados Uni- 
dos, foi perseguido como comunista perigoso; que os imigrantes perderam 
o direito de educar seus filhos em sua língua materna; e que iniciativas pio- 
neiras, como as reformas educacionais dos anos 20 e 30 em Minas Gerais e 
na Bahia, acabaram se perdendo.” 

66    Carta de LC a Mário Calábria, 28 jan. 1947. 
67  Como argumenta SARMENTO. O Rio de Janeiro na era Pedro Ernesto. 
68 Anotações manuscritas sobre a UDF. No nº 6, uma negação significando o 

oposto: a possiblidade de novas instituições, ou mesmo uma afirmação: a 
dificuldade de se criar novas instituições, como a UDF. 

69   Idem. 
70   Idem. 
71   Idem. 
72   Idem. 
73   Idem. 
74   Idem. 
75 Manuscrito: A liberdade de ensino: Basta crer com olhos e espírito diversos  

dos utilizados de quem crê compreender o significado [psi]das palavras os  
artigos relativos à os admiráveis princípios relacionados com a educação e à 
cultura consignados na constituição de 10 de novembro de 1937: Artigo 128, 
129, 130. 

76   Anotações manuscritas sobre a UDF. 
77   Entrevista com o Professor Mário Barata, aluno da UDF, 6 de maio de 2003. 
78 SCHWARTZMAN et al. Tempos de Capanema, p. 213. “Luiz Camillo de Oliveira 

Netto, reitor da UDF nesse momento, ainda tenta inutilmente salvá-la, e 
termina deixando por escrito seu protesto com a secretaria da Presidência da 
República. Para ele, a destruição da UDF significaria o sacrifício de mais de 
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500 alunos, com cursos interrompidos ou truncados; a dispensa de mais de 
50 professores, ‘reunidos com dificuldades no Rio de Janeiro pela convocação 
de elementos de valor do interior e do estrangeiro’, e um recuo considerável 
no ensino superior em sua parte fundamental, ou seja, o ensino de filosofia, 
ciências e letras, dadas as dificuldades e limitações que ele entendia haver 
na concepção da nova Faculdade Nacional de Filosofia.” Cf. carta de LC a 
Luís Fernandes Vergara, 7 maio 1939. CPDOC-FGV. 

79 Luís Fernandes Vergara: secretário da Presidência da República, de 1936-1945, 
cargo equivalente à atual chefia do Gabinete Civil. 

80 Carta de LC a Luís Fernandes Vergara, 7 maio 1939. CPDOC-FGV. GC 36.09.18, 
doc.10, série g. 

81 Por meio do ofício de 5 maio de 1939, comunicando a LC que suas funções 
como Vice-Presidente do Conselho Universitário, respondendo pelo expediente 
da Reitoria e como Diretor da Faculdade de Política e Economia, cessaram, 
ficando os cursos até ulterior deliberação sob a responsabilidade do Diretor do 
Instituto de Educação. A direção da extinta Universidade do Distrito Federal 
foi transferida para o Reitor da Universidade do Brasil. Assinado por Ruy 
Carneiro da Cunha. 

82 Em 21 de março de 1939, Lewis Hanke escreve a LC cobrando um Guia Geral 
dos Manuscritos de Minas Gerais e um Guia dos Arquivos no Brasil que LC 
planejara fazer com a ajuda do Ministério da Educação. Nessa ocasião, Hanke 
exerce a função de Diretor da Widener Library, na Universidade de Harvard, 
ocupando-se do Committee on Latin-American Studies. Será designado, logo 
em seguida, para a Library of Congress. 

83 Carta de Lewis Hanke a LC, 7 jun. 1949. “both able scholars, entertaining 
companions and good friends of mine.” 

84 Carta de LC a Severino Sombra, 26 maio 1939. “Assim é que deixei que V. 
embarcasse para o Sul sem procurá-lo mais uma vez e até hoje não tenho 
uma indicação precisa do seu endereço para mandar-lhe, de vez em quando, 
algumas notícias e agora o exemplar da História Econômica do Luzzato que, 
por distração minha, ainda está em meu poder.” 

85 Carta de Giorgio Mortara a LC, 7 jun. 1948. A carta possui timbre no centro 
superior: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Comissão Censitária 
Nacional. No alto, LC escreve: “visto turismo”. “Meu caro Dr. Luiz Camillo, o 
prof. Gino Luzzatto, Reitor da Faculdade de Ciências Econômicas de Veneza 
(ex-escola Superior de Comércio, a mais antiga e afamada da Itália), vai 
ministrar um curso na Universidade de Buenos Aires, creio ainda neste mês 
e no próximo. Seria possível obter que o Itamaraty mandasse ao Consulado 
brasileiro em Buenos Aires conceder a esse Professor um visto que lhe permita 
parar alguns dias no Brasil? Ele tem parentes em São Paulo, que gostariam 
muito de revê-lo nesta ocasião. (…) Luzzatto é hoje o maior historiador de 
economia na Itália; sua obra é apreciada internacionalmente; é membro da 
Academia dei Lincei, etc. Mas, do ponto de vista da concessão de vistos (ou 
visas?) pelos consulados do Brasil, tem a grave falta de não poder apresentar 
certidão de batizado, pela simples razão de que é judeu. Será esse um 
obstáculo intransponível? 
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Luzzatto é, também, cultor dos estudos de problemas econômicos europeus, 
e já antes da 1ª guerra mundial dedicara-se ao estudo das possibilidades de 
coordenação econômica entre os países daquele continente. Uma sua confe- 
rência sobre os planos de união econômica da Europa ocidental seria muito 
instrutiva.” 

86 Catálogo da Exposição Comemorativa do Centenário de Nascimento de Macha- 
do de Assis (1839-1939). Introdução por Augusto Meyer, diretor do Instituto 
Nacional do Livro. p. 15. “E para falar a linguagem machadiana – um modo 
também de arrancar mais um farrapo de vida ao tempo. O sono dos arqui- 
vos conserva segredos fechados em latas, sob a guarda de um número e o 
laconismo de uma seca ementa. Os dias devoram os dias, a traça, a umidade 
e a poeira conspiram na sombra contra a frágil memória dos homens.” 

87  CASASANTA. A exposição de Machado, Estado de Minas. 30 jun. 1939. 
88   Em francês no texto. 
89 A carta manuscrita encontra-se no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. Há uma cópia 

datilografada no CPDOC- FGV. GC 0646: 36.08.18. 
90   Cópia manuscrita no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 
91 BENITEZ. Luís Camillo, O Jornal. Também em OLIVEIRA NETTO. História, 

cultura & liberdade, p. 180. 
92 Assinado por Stalin para ganhar tempo e se preparar para a guerra com a 

Alemanha, que sabia inevitável. 
93   Carta de LC a Aníbal Freire, 6 nov. 1939. 
94 Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 23 de 

setembro de 1938. 
95   Anotações de LC sobre a UDF. “O que a Prefeitura de São Paulo” [1938]. 
96 Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 23 de 

setembro de 1938. 
97 Afrânio Coutinho, J. Galante de Sousa (Dir.). Enciclopédia de literatura bra- 

sileira. Rosário Fusco: escritor mineiro, pertenceu ao grupo da revista Verde, 
de Cataguases, porta-voz do Modernismo em Minas. Começou seus estudos 
universitários na UDF e acabou seu curso de Direito na Universidade do Brasil, 
no Rio de Janeiro. O destaque para a sua ficção é o realismo contundente, 
numa linguagem direta, forte. Adonias Filho destaca “o poder trágico de 
seus romances, força que penetra na criatura para ferir o abismo, atingindo 
a loucura, a inteligência e o instinto”. Paulo Amador escreve em Província 
atrevida, Jornal do Brasil, 21 jun. 2003: “Um outro livro que partilha desse 
mergulho no tempo e no rumo do grupo de Cataguases é o romance ASA: 
Associação dos Solitários Anônimos, de Rosário Fusco, até então inédito. De 
seu autor, deve-se dizer que é um filho de lavadeira nascido em São Geraldo, 
que ganhou fama a partir do momento em que, adolescente, integrou-se ao 
grupo da Verde. Ganhou também a admiração rasgada de Mário de Andrade, 
que literariamente o considerava um gênio, e a antipatia de boa parte da inte- 
lectualidade brasileira, que politicamente o considerava um equívoco: Rosário 
Fusco, durante a ditadura de Vargas, assumiu atitude e discurso favoráveis ao 
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ditador. E pagou caro por isso. No mínimo, com a mortalha de silêncio em 
que se embrulhou sua obra por muitos anos.” 

98 Ata da sexta sessão extraordinária do Conselho Universitário da UDF, 1º de 
dezembro de 1938. 

99 Ata da sétima sessão extraordinária do Conselho Universitário da UDF, 20 de 
dezembro de 1938. “Abono de faltas: A lei presume que o aluno não pode 
adquirir o conhecimento [sem] as aulas. O papel do professor é importante, 
é marcante na formação do aluno, no conhecimento do aluno, de modo que 
exigir três quartos de freqüência, é, realmente, justo.” 

100 Logo depois de criada a UDF, em 4 de abril de 1935 – Decreto n. 5.513 –, 
enquanto não foram decretados os estatutos da Universidade, foram baixadas 
5 Instruções: Instruções de 12, 22 e 24 de junho e de 1º de julho de 1935. 

101 Baeta Vianna renuncia em 30 de dezembro de 1938. 
102 LC renuncia em 24 de setembro de 1938. 
103 Nas Sessões Extraordinárias de 15 e 27 de outubro, 3 e 30 de novembro, 

1º, 20 e 23 de dezembro de 1938, e na seção ordinária de 5 de novembro 
do mesmo ano, o Conselheiro Luiz Camillo de Oliveira Netto faz a leitura, 
seguida de discussão, do anteprojeto dos Estatutos da Universidade do Dis- 
trito Federal. Assinam as atas, com aprovação, o Reitor, José Baeta Vianna 
e os Conselheiros: D. xavier de Matos, Luiz Camillo de Oliveira Netto, Luís 
Freire, Prudente de Morais, neto, e Mário de Andrade. Rosário Fusco assina 
como secretário da Universidade. 

104 Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 23 de 
setembro de 1938. 

105 O caso é relatado por Pedro Nava nas suas memórias: O círio perfeito. Rela- 
ciona-se a um incidente havido entre estudantes e Pimentel Brandão, Diretor 
da Faculdade de Direito da UFMG. 

106 Mário de Andrade. 
107 Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 23 de 

setembro 1938. 
108 Idem. 
109 SARMENTO. O Rio de Janeiro na era Pedro Ernesto, p. 41. 
110 Ata da sexta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 11 de outubro 

de 1938, que registra a entrada de Luís Freire, novo Diretor da Faculdade de 
Ciências, e de Rosário Fusco, novo Secretário. Luís Freire, ressalta o Reitor 
Baeta Vianna, veio honrar o corpo docente da Universidade – e, portanto, o 
Conselho Universitário –, “com a responsabilidade do seu nome e o prestígio 
da sua inteligência”. 

111 Ata da quinta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 24 de 
setembro de 1938. 

112 Ata da quinta sessão extraordinária do Conselho Universitário da UDF, 30 de 
novembro de 1938. 
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113 Ata da sétima sessão extraordinária do Conselho Universitário da UDF, 20 de 
dezembro de 1938. 

114 Idem. 
115 Texto completo na epígrafe que abre as “Considerações Subjacentes III – A 

história”. Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 
23 de setembro de 1938. 

116 Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 23 de 
setembro de 1938. 

117 Idem. 
118 A última ata do Conselho Universitário da UDF, 30 de dezembro de 1938 

(vide Anexo B). 
119 Ata da nona sessão extraordinária do Conselho Universitário da UDF, 30 de 

dezembro de 1938. 
“Prezado Ministro Capanema 
Atendendo ao seu pedido para dizer sobre o esboço do projeto que me 
enviou, relativo à transferência de estabelecimentos de ensino que compõem 
a Universidade do Distrito Federal para a Universidade do Brasil, respondo 
por escrito: 
A) De um modo geral: Nos termos dos esclarecimentos por mim prestados 
anteriormente, trata-se de assunto a ser deliberado pelo Senhor Presidente, 
e dado que emane de S. Excia. a decisão, só cabe à Prefeitura dar-lhe cum- 
primento. 
B) No caso particular do esboço do projeto: Sugiro a eliminação dos arts. 4 
e 5. À Prefeitura, e por expediente por ela encaminhado, deve ficar livre dar 
o destino que o Senhor Presidente julgar cabível às Escolas e funcionalismo 
remanescente da Universidade do Distrito, pelo desaparecimento da Univer- 
sidade, conseqüente ao Decreto. 
Sugiro para o art. 8º a redação seguinte: ‘Art. 8º – A Prefeitura do Distrito 
Federal porá, provisoriamente, à disposição do Ministério da Educação insta- 
lações em edifício adequado para o funcionamento dos cursos transferidos, 
até que sejam montadas pelo Governo Federal as instalações próprias para 
estes cursos.’ O Art. 9º deve ser eliminado. As dotações feitas à Universidade 
devem ser mantidas para utilização nas Escolas Públicas que tanto carecem 
das mesmas. 
Receba meus cumprimentos muito atenciosos. Henrique Dodsworth. Distrito 
Federal, 9 de janeiro de 1939.” CPDOC-FGV. GC 36.09.18 - g 

120 As atas de 3 de novembro e 1º de dezembro de 1938 não foram assinadas por 
Mário de Andrade. As atas de 20, 23 e 30 de dezembro de 1938 não foram 
assinadas por Mário de Andrade e Luís Freire. 
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CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES III 
A  HISTÓRIA 

 
 
 

1 Ata da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário da UDF, 23 de 
setembro de 1938. 

2      Espaço aberto na cidade; clareira. Etimologias da expressão lucus in urbe : 
“Lucus, us, m, I,q. bosque (conotação de bosque sagrado), clareira para a 
cidade. Etimologicamente significa “clareira” por oposição à casa (com seu 
espaço fechado); espaço livre. A palavra indo-européia [sânscrito: lokah = 
espaço livre] designa espaço livre e claro, por oposição àquilo que é fechado, 
o bosque, a cobertura, sendo o grande obstáculo à atividade do homem. Lucus 
– leut – luceo: brilho, luz. Clareira? Tambem: Lucus, us, m, I,q. lux, light. Cum 
primo lucu, at day break.” 
Cf. grupo de lux ; lux, lucis = luz. 
Urbs, urbi: cidade fortificada, cidade defendida por muralha. 
Heidegger: clareira. Cf. LEWIS e SHORT. A Latin Dictionnary ; ERNOULT e 
MEILLET. Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. 

3 Última ata do Conselho Universitário da UDF, 30 de dezembro de 1938 (nona 
sessão extraordinária). Palavras de Baeta Vianna, Reitor. 

4    CRISTOF. Cassandra speaks. The New York Times, 18 mar. 2003. 
5 SANT’ANNA. Uma guerra pós-moderna, Jornal do Brasil. “Na verdade, essa 

guerra no Iraque é o conflito entre o pós-moderno (Bush) e o pós-antigo 
(Saddam) Ambos são um blefe, são pastiche. Assim como Bush pensa ser 
César, Saddam pensa ser Nabucodonosor. Bush estupidificou a democracia. 
Saddam barbarizou a Mesopotâmia. (…) Talvez a pós-modernidade realmente 
não exista. E embora eu tenha falado de um conflito entre o pós-moderno 
(Bush) e o pós-antigo (Saddam), essa guerra, como todas as guerra, insere-se 
mesmo é no pré-arcaico.” 

6 NIETZSCHE. Considérations inactuelles I et II. A edição francesa está sob a 
responsabilidade de Gilles Deleuze e Maurice de Gandillac. Também foi usada 
a edição italiana (Adelphi): NIETZSCHE. Sull’utilità e il danno della storia 
per la vita. Considerazioni Inattuali, II. O título “Considerações inatuais II” e 
o subtítulo “Sobre a utilidade e o dano da História para a vida” referem-se à 
mesma obra. 

7 NIETZSCHE. Considérations inactuelles II, p. 97. “Il est donc possible de vivre, 
et même de vivre hereux, presque sans aucune mémoire, comme le montre 
l’animal; mais il est absolument impossible de vivre sans oubli.” (tradução da 
autora) 

8 WEHLING. O conhecimento histórico e as astúcias da memória. Carta 
Mensal, p. 47. Conferências pronunciadas nas reuniões semanais do Conselho 
Técnico da Confederação Nacional do Comércio. 

9 Para KAUFMANN. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, p. 141. 
História significa, aqui, estudo da história, e não o curso dos acontecimentos 
em si. 
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10 NIETZSCHE. The Will to Power, p. 434. “Schopenhauer is wrong when he 
says that certain works of art serve pessimism. Tragedy does not teach 
resignation — to represent terrible and questionable things in itself is an 
instinct for power and magnificence in an artist: he does not fear them. 
There is no such thing as pessimistic art. Art affirms. Job affirms.” (tradução 
da autora) 

11   As palavras a-história e a-histórico não estão dicionarizadas. 
12 KAUFMANN. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, p. 142. Que 

Nietzsche, neste ponto, estivesse consciente de sua afinidade com Kant fica 
evidenciado pela seguinte citação: “Kant diz: estas frases… eu subscrevo com 
total convicção: ‘il solo principe motore dell’uomo è il dolore’” (WM, 698). A 
observação de Hegel, no prefácio às Conferências sobre a Filosofia da História, 
é bem conhecida: “A história mundial não é o fundamento da felicidade. Os 
períodos de felicidade são páginas vazias.” (tradução da autora) 

13 NIETZSCHE. Considérations inactuelles II, p. 96. “Mais qu’il s’agisse du plus 
petit ou du plus grand, il est toujours une chose par laquelle le bonheur 
devient le bonheur: la faculté d’oublier ou bien, en termes plus savants, la 
faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors 
de toute perspective historique.” (tradução da autora) 

14   Idem. “Celui qui ne sait pas, s’installer au seuil de l’instant, en oubliant tout 
le passé, celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir de- 
bout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne saura jamais 
ce qu’est le bonheur, pis encore: il ne fera jamais rien qui rende les autres 
heureux.” (tradução da autora) 

15 Ibidem, p. 99-100; Adelphi, p. 12. “De même que l’homme d’action est 
toujours, selon l’expression de Goethe, dénué de scrupules [Ed Adelphi: 
coscienza], de même il est aussi privé de conscience, il oubli tout sauf la 
chose qu’il veut faire, il est injuste envers ce qui le précède et ne connaît 
qu’un droit, le droit de ce qui doit maintenant naître. [Ed Adelphi: devenire] 
Aussi tout homme d’action aime-t-il son acte infiniment plus qu’il ne le mérite: 
et les meilleures actions s’accomplissent toujours dans un excès d’amour tel 
que, même inestimables, elles ne peuvent qu’en être indignes.” (tradução 
da autora) 

16 Idem, p. 98; Adelphi, p. 10. “Et c’est précisément là le principe auquel le 
lecteur est convié à réfléchir: l’élément historique et l’élément non historique 
sont également nécessaires à la santé d’un individu, d’un peuple, d’une 
civilisation.” (tradução da autora) 

17   ANDRADE, C. D. Nova reunião. Boitempo III (Esquecer pra lembrar), p. 696. 
18 NIETZSCHE. Considérations inactuelles II, p. 101; Adelphi, p. 14. “Qu’est-ce 

que les dix prochaines années pourraient enseigner de plus que les dix 
années écoulées!” (tradução da autora) 

19 Ibidem, p. 100; Adelphi, p. 12-13. “Un tel point de vue pourrait être qualifié 
de “supra-historique” dans la mesure où quiconque l’adopterait, ayant reconnu 
que la cécité et l’injustice de l’individu sont les conditions de toute action, 
ne se sentirait plus tenté de vivre et de participer à l’histoire. Il serait même 
guérri, désormais, de la tentation de prendre l’histoire trop au sérieux; il aurait 
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appris à trouver partout – en chaque homme et chaque événement, parmi les 
Grecs ou les Turcs, à un moment quelconque du 1er ou du xIxe siècle – la 
réponse à la question du pourquoi et du comment de l’existence.” (tradução 
da autora) 

20 Ibidem, p. 101; Adelphi, p. 14. “Les esprits supra-historiques n’ont jamais 
pu se mettre d’accord pour décider si le sens de cet enseignement était 
le bonheur ou la résignation, la vertu ou le repentir; mais ils admettent 
unanimement, contre toutes les règles de l’analyse historique, que le passé 
et le présent sont une seule et même chose, à savoir un ensemble immobile 
de types éternellement présents et identiques à eux-mêmes, par-delà toutes 
les diversités, une structure d’une valeur immuable et d’une signification 
inaltérable.” (tradução da autora) 

21 Ibidem, p. 99; Adelphi, p. 12. “C’est l’état le plus injuste de la terre, borné, 
ingrat envers le passé, aveugle aux dangers, sourd aux avertissements, un 
petit tourbillon de vie au milieu d’un océan figé dans la nuit et l’oubli: et 
pourtant, cet état – absolument non historique, anti-historique – n’engendre 
pas seulement l’action injuste, mais aussi tout acte de justice; et nul artiste 
ne réalisera son oeuvre, nul général ne remportera sa victoire, nul peuple 
ne conquerra sa liberté, qu’ils ne les aient auparavant désirées et poursuivies 
dans un tel état de non-historicité.” (tradução da autora) 

22 Ibidem, p. 97. “Ou bien, pour m’expliquer encore plus simplement sur mon 
sujet: il y a un degré d’insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà 
duquel l’être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu’il s’agisse d’un 
individu, d’un peuple ou d’une civilisation.” (tradução da autora) 

23 Ibidem, p. 133; Adelphi, p. 53. “Si la valeur d’un drame ne résidait que dans la 
grande idée sur laquelle il se conclut, le drame lui-même ne serait qu’un long 
et pénible détour pour parvenir à ce but; et j’espère donc que la signification 
de l’histoire ne réside pas dans ses idées générales, qui en seraient comme les 
fleurs et les fruits, mais que sa valeur consiste plutôt à varier ingénieusement un 
thème connu, peut-être tout à fait ordinaire, un air quotidien, pour le hausser 
au rang d’un symbole universel et faire ainsi sentir dans l’original tout un 
monde de profondeur, de puissance et de beauté.” (tradução da autora) 

24 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. “Teoria que, fazendo da história 
um critério fundamental na compreensão das culturas e sociedades humanas, 
exclui a plausibilidade de grandes esquemas explicativos que segmentem, de 
forma determinista e prospectiva, o processo histórico em etapas gerais de 
desenvolvimento ou progresso. Opõe-se a historicismo.” 

25 NIETZSCHE. Considérations inactuelles II, p. 103; Adelphi, p. 16. “Dans la 
mesure où elle sert la vie, l’histoire sert une force non historique: elle ne 
pourra et ne devra donc jamais devenir, dans cette position subordonnée, 
une science pure comme par exemple les mathémathiques. Quant à savoir 
jusqu’à quel point la vie a besoin des services de l’histoire, c’est là une des 
questions et des inquiétudes les plus graves concernant la santé d’un individu, 
d’un peuple, d’une civilization. Car trop d’histoire ébranle et fait dégénérer 
la vie, et cette dégénérescence finit également par mettre en péril l’histoire 
elle-même.” (tradução da autora) 
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26   REIS. Escola dos Annales: a inovação em História, p. 133. 
27 A concepção nietzscheana de ausência de história — que identifica memória 

com infelicidade, negação. Evidentemente, a discussão desenvolvida por 
Nietzsche acerca do conceito de História não fixa posições definitivas. 

28   SABATO. Sobre héroes y tumbas, p. 221. (tradução da autora) 
29   Anotações manuscritas sobre a UDF. 
30 Carta de LC a Mário de Andrade (1944). MA-C-CPL, n. 5463 cx 56/5488 IEB-USP. 

“A minha situação pessoal é como nos tempos heróicos da UDF.” 
31 Ata de 23 de setembro de 1938: “Ata da 4ª, digo da quarta sessão ordinária 

do Conselho Universitário da Universidade do Distrito Federal. Aos vinte e três 
dias do mês de setembro de mil novecentos e trinta e oito, realizou-se às dez 
e meia horas, na sede da Universidade do Distrito Federal, à Praça Duque 
de Caxias número vinte, a quarta sessão ordinária do Conselho Universitário 
da Universidade do Distrito Federal, à qual compareceram o Senhor Reitor 
da Universidade, Doutor José Baeta Vianna e os professores Prudente de 
Morais, neto, Dom xavier de Matos, Luiz Camillo de Oliveira Netto e Mário 
de Andrade, respectivamente Diretores das Faculdades de Filosofia e Letras, 
Educação, Política e Economia e Instituto de Artes.” 

32 Encontra-se na obra de Virgílio, Eneida, 1, 441, (29 a. C.). A localização me 
foi gentilmente fornecida, juntamente com a tradução, pela Professsora 
Miriam Sutter, PUC-RJ. A passagem diz respeito à cidade de Cartago, fundada 
pela rainha fenícia Dido, em terras d’áfrica. Enéias havia chegado à cidade 
e, encoberto por uma nuvem, via o lugar pela primeira vez. A passagem é a 
seguinte: “Lucus in urbe fuit media, laetissimus umbrae, / Quo primum jactati 
undis et turbine Poeni / Effodere loco signum, quod regia Juno / Monstrarat, 
caput acris equi; sic nam fore bello / egregiam et facilem victu per saecula 
gentem.” Tradução: “No meio da cidade existiu um bosque sagrado, fecun- 
díssimo em sombra, / no qual os fenícios, lançados pelas ondas e pelos 
turbilhões, / primeiramente haviam desenterrado um emblema, que a rainha 
Juno / (lhes) indicara: a cabeça de um fogoso cavalo: presságio de que (Juno) 
tornaria a nação gloriosa na guerra e abundante em alimentos por séculos e 
séculos.” (grifos da autora) 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
ITAMARATY 

 
 
 

1 Memorando de LC ao Sr. Secretário Geral, 1º de março de 1946, p. 12-13; 
37-39. MRE. Brasília, DF. Maço 350.13 / 352.20. 

2     Ibidem, p. 15. 
3     Ibidem, p. 9. 
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4 Entrevista com o Embaixador Carlos Callero Rodrigues em 10 de fevereiro de 
2003. 

5     Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v. 58. 
6 Memorando de Fernando Lobo ao Sr. Chefe do Departamento de Adminis- 

tração do MRE, 4 de dezembro de 1939. 
7     Memorando de Oswaldo Aranha a Getúlio Vargas, 9 de janeiro de 1940. 
8 D.O., 23 de abril de 1940. Um salário de 2 contos e 300 mil réis equivaleria 

hoje a R$ 2.874,00, segundo cálculos do consultor de finanças Jeferson Ma- 
lachini Barroso: em julho de 1940 um salário de “dois contos e 300 mil réis” 
equivalia a 9,58 salários mínimos. Nos dias de hoje, considerando-se o salário 
mínimo atual de R$ 300, 00, ter-se-ia um salário de R$ 2.874,00. 

9     1º memorando, conferido por Wladimir Murtinho, 9 de setembro de 1940. 
10  ARAÚJO. Luiz Camillo e o Itamaraty, Diário de Notícias, 18 out. 1953, p. 2. 
11 Memorando de Fernando Lobo ao Sr. Chefe do DA do MRE, 2 de janeiro de 

1941. Até 30 de junho de 1942, abaixo da assinatura de LC, está escrito Chefe 
da Biblioteca. A partir de 6 de agosto de 1942, abaixo da assinatura está escrito 
Chefe do Serviço de Documentação. 

12   Ver Relatórios anuais do MRE: 1941-1944; 1945-1953. MRE. 
13 Ver, por exemplo, o Relatório de 1943, publicado em 1944, com informações 

detalhadas do trabalho realizado por LC naquele ano. MRE. 
14 Serviço de Documentação – D.M. 137/1/13. Informações e Relatórios 1940- 

1944. Secretaria de Estado das Relações Exteriores Memorando para o Sr. 
Chefe do Departamento de Administração 304-3, 20 de março de 1941. 

15 LC sugere em seu memorando, de 24 maio de 1941, normas para consultas 
de documentos, com carta de Lewis Hanke, em anexo, recomendando o Prof. 
Sensabaugh. 

16 Oswaldo Aranha para Getúlio Vargas. Arquivo Histórico do MRE. PE/82/351.4; 
312.4. 

17 Ver Relatórios do MRE de 1941, 1942 e 1943. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional. Publicados, respectivamente, em 1942, 1943, 1944. “Ainda em Plena 
Conferência do Rio de Janeiro, os embaixadores da Itália, da Alemanha e do 
Japão insinuaram, em cartas que me dirigiram, os riscos que corríamos, rece- 
bendo serena e firme resposta, reveladora da inteira consciência do governo 
de Vossa Excelência dos graves compromissos assumidos. Deixávamos, porém, 
a esses países a responsabilidade da iniciativa de atos de guerra, que não 
tardaram, com o afundamento, sem aviso prévio, por submarinos em águas 
territoriais brasileiras, de cinco navios mercantes nossos”. Relatório de 1942 
apresentado a Getúlio Vargas, Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Oswaldo Aranha. 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944. 

18 ARAÚJO. Luiz Camillo e o Itamaraty, Diário de Notícias, p. 2. LC foi “quem 
renovou os métodos de organização e de trabalho das Conferências Interna- 
cionais reunidas no Brasil e logo adotados por outros países do continente; 
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quem tornou acessível o manejo fácil dos infindáveis documentos oriundos 
da ONU e de outras organizações especializadas.” 

19 A resposta de Warren Kelchner é de 28 de janeiro de 1942. À p. 133 do III 
Anexo A ao Relatório de 1942, lê-se: “Com o fim de coordenar o texto das 
conclusões, nos quatro idiomas oficiais da reunião, foi designada uma Comis- 
são de Coordenação, composta dos Senhores L. A. Podestá Costa (Argentina); 
Antônio Camilo de Oliveira (Brasil); Warren Kelchner (Estados Unidos da 
América) e Dantès Bellegarde (Haiti).” 

20  Carta de LC a Dr. Warren Kelchner, Secretário Geral da Delegação Americana 
à Terceira Conferência de Consulta, 28 de janeiro de 1942. LC assina como 
Diretor da Biblioteca e Arquivo do Ministério das Relações Exteriores, Con- 
sultor Técnico da Secretaria Geral da Terceira Reunião de Consulta. 

21 Relatório anual apresentado por Oswaldo Aranha a Getúlio Vargas, 1943. 
Nele, Oswaldo Aranha enfatiza a importância das relações com os países 
deste hemisfério, citando a visita do presidente da Bolívia ao Brasil: “Não 
menor foi, para o Brasil, a significação da visita de Sua Excelência o Senhor 
General Enrique Peñaranda, Presidente da Bolívia. A antiga afeição que une 
o nosso ao povo boliviano, e o desejo, que nos anima, de com ele cooperar 
ficaram patenteados nas homenagens que rendemos ao seu Presidente e nos 
acordos então firmados, em complemento aos já existentes, sobre saída e 
aproveitamento do petróleo boliviano e sobre assuntos relacionados com a 
ligação ferroviária Corumbá-Santa Cruz de la Sierra.” 

22   Grifo de LC. 
23   Carta de LC ao embaixador Laffayette de Carvalho e Silva, 5 maio 1942. 
24   Arquivo Histórico do Itamaraty, 2 e 3 de dezembro de 1941. 312.4; 550.12. 
25   Dona Lydia Combacau de Miranda. 
26    Carta de LC a Luis M. Bandizzone, 13 out. 1943. 
27   Memorando de 25 de agosto de 1942. 
28   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 5 abr. 1943. 
29   15 de setembro de 1941. 
30 Memorando à Divisão de Contabilidade, de 6 de agosto de 1941. “Pedido de 

informação se a despesa pode ser levada à conta da verba proposta e, no 
caso afirmativo, se existe saldo que a comporte. Ass. Saint Brisson 10 ago. 
1942. O sr. Ministro de Estado achou inoportuna a aquisição dessa máquina 
Ass. Alves de Sousa, em 30 abr. 1943.” 

31   Memorando, 5 de fevereiro de 1942. 
32    Carta de LC a James Childs, 21 set. 1942. 
33   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 28 set. 1943. 
34   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 27 ago. 1942. 
35 Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 11 maio 1942. “Reports of 

Slave Trade – A biblioteca possui uma grande coleção dos relatórios sobre 
o comércio de escravos, no século xIx, conhecidos sob título de ‘The Slave 
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Trade’ (Blue Book), publicados oficialmente pelo governo inglês. Trata-se de 
uma série da maior importância, mas que, infelizmente, não está completa. 
O que existe consta da lista anexa, e é de muito interesse para o Itamaraty 
completar toda a coleção. Não consegui até hoje encontrar indicações 
bibliográficas precisas sobre a mesma, isto é, número de volumes publicados 
e data da respectiva impressão. Caso não seja muito trabalho, peço-lhe 
obter-me uma relação do material publicado que me forneça elementos 
para conferir os volumes aqui encontrados. Julgo que não será difícil obter 
essas informações no British Museum ou na biblioteca do Parlamento. Por 
outro lado, muito agradeceria toda iniciativa sua que me orientasse onde e 
como adquirir os volumes que venham completar a coleção do Itamaraty.” 
Seguem-se duas páginas com a lista mencionada por LC. 

36    Dados retirados da coletânea de memorandos de LC. Serviço de Documentação 
– D.M. 137/1/13. Informações e Relatórios 1940-1944. Secretaria de Estado 
das Relações Exteriores. 

37 ARAÚJO. Luiz Camillo e o Itamaraty, Diário de Notícias, p. 2. Fernando Lobo 
também teve influência no convite a LC. 

38 Excerto do Prefácio da publicação Arquivo do Barão do Rio Branco, concluído 
por Aluizio Napoleão, 1948. “Em 1942, antes de minha partida para os Estados 
Unidos, pediu-me o Senhor Luiz Camillo de Oliveira Netto, então Chefe da 
Biblioteca do Itamaraty, que escrevesse uma monografia sobre os trabalhos 
realizados no Arquivo do Barão do Rio-Branco, afim de orientar, não só os 
consulentes dos documentos históricos, como as pessoas encarregadas de 
continuar os seus trabalhos no futuro.” 

39    Pasta nº 68 B. Livro verde. 
40    MRE. Manuscrito original do memorando no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 
41  Requisição para a impressão da tradução espanhola, 16 de janeiro de 1943. 
42   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 1º mar. 1943. 
43 No início de 1947, LC providencia a compra pelo governo brasileiro desse 

importantíssimo códice — O Livro Primeiro do Governo do Brasil — que vem 
para o Brasil. Edições: Livro primeiro do Governo do Brasil (1607-1633). 1. 
ed. Prefácio: José Carlos de Macedo Soares. Rio de Janeiro: Departamento 
de Imprensa Nacional, Seção de Publicações do Serviço de Documenta- 
ção/MRE, 1958. Revisto pela Comissão de Estudos dos Textos de História 
do Brasil. Livro primeiro do Governo do Brasil (1607-1633). 2. ed. Nota 
prévia Joaquim Romero Magalhães. Apresentação álvaro da Costa Franco. 
Prefácio Evaldo Cabral de Mello. Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses — Centro de História e Documentação 
Diplomática/MRE, Textype, 2001. As Cartas para Álvaro de Sousa e Gaspar 
de Sousa e as Cartas do 1º Conde da Torre, também adquiridas por LC, tiveram 
a sua primeira edição em 2001. Para maiores detalhes ver a Bibliografia 
Geral. 

44 A correspondência entre LC e Joaquim de Sousa Leão Filho por si só daria 
um livro, e bem interessante. Pode-se fazer uma leitura de ordem política — a 
Segunda Grande Guerra —, de ordem erudita — dois historiadores loucos 
por livros, por descobertas bibliográficas, catálogos, coleções, códices etc. —, 
de ordem econômica — Keynes e White já escrevendo planos econômicos; 
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renda nacional, despesas de guerra; mapas da frente em guerra. O dificil será 
fazer as milhares de anotações para esse trabalho, pois deverão ser anotações 
ao mesmo tempo simples e completas. O material é relativamente recente, 
50 e poucos anos, mas não tão recente que seja de compreeensão imediata 
para o leitor. 

45   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 21 fev. 1942. 
46    A que se refere LC com “cerca de 60” Libras? 
47    Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 27 ago. 1942. (grifos de LC) 
48    A carta de Prestage encontra-se no Arquivo de LCON. AMLB-FCRB. 
49   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão Filho, 4 jun. 1943. 
50    Carta de LC a David B. Stevens, 14 ago. 1941. Polybius, Book I, Chapter 4. 
51   Depoimento do Embaixador Roberto Luís Assumpção de Araújo à autora. Rio 

de Janeiro, 8 de agosto de 2003. 
52   Carta de LC a David B. Stevens, 14 ago. 1941. 
53 Waldo David Frank, escritor e novelista norte-americano. Intelectual de 

esquerda, é considerado o mentor de Victoria Ocampo na criação da revista 
SUR, publicação argentina que reunia entre seus colaboradores Jorge Luis 
Borges, Albert Camus e Alfonso Bioy Casares. Waldo Frank andou pelo Brasil 
no início de 1942, tendo viajado pelo nordeste acompanhado por Vinicius de 
Moraes. A peça Orfeu da Conceição, segundo a lenda, teria surgido de uma 
divagação dos dois sobre a Grécia e os negros brasileiros. Sobre os incidentes 
em Buenos Aires, mencionados por Luiz Camillo, Waldo Frank foi alvo de 
atentados por parte de fascistas e anti-semitas em seu apartamento em Buenos 
Aires, em 2 de agosto de 1942. Considerado persona non grata, foi forçado 
a deixar a Argentina. Há detalhes sobre o incidente na revista Sur e no New 
York Times. Waldo Frank deixou obra de ficção, e também vários livros 
dedicados à América Latina: Viagem pela América do Sul e América hispânica 
(1931), entre outros. Em 1936, depois do levante comunista, a polícia do Rio 
de Janeiro jogou pela janela o único americano envolvido no caso, Victor 
Barron. Em Washington, um grupo de intelectuais — liderados por Frank e 
composto, entre outros, por John dos Passos, Lilian Hellman, Upton Sinclair e 
Aaron Coplan — , procurou o presidente Roosevelt para pedir investigações 
sobre o caso. (Dados colhidos, via Internet, com Fernando Morais, Heitor 
Ferreira, Rubens Vaz Costa). 

54   Carta de LC a Mário de Deus Fernandes, 7 ago. 1942. (grifos de LC) 
55    Carta de Carlos Martins da Silveira Ramos a LC, 2 dez. 1942. 
56    Entrevista de LC ao jornal La Razón, 3 de dezembro de 1942. 
57   Carta de LC ao Dr. E. Pivel Devoto, diretor do Museu Histórico Nacional do 

Uruguai, 19 jan. 1943. 
58    Carta de LC a Fernando Lobo, 19 jan. 1943. (grifos de LC) 
59  O citado relatório de LC, de janeiro de 1943, está no ALCON. AML-FCRB. 
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60 Ver, no Anexo C desta obra, as propostas da Comissão de estudos de textos 
da História do Brasil. 

61 RODRIGUES. A pesquisa Histórica no Brasil, p. 116. A data da fundação da 
Comissão referida nesse livro difere daquela consignada no Memorando do 
Arquivo Histórico do Itamaraty. 

62 Como, por exemplo, interessante trabalho de Rodolfo Garcia encontrado no 
ALCON.  AML-FCRB. 

63 A participação de LC nesse empreendimento está no Documentário completo 
sobre a organização e publicação das Obras do Barão do Rio-Branco. Roberto 
Luis Assumpção de Araújo, 15 de setembro de 1945. 106 folhas. MRE. 

64   Idem. 
65 Ver Carta de Michel Simon a LC, 29 abr. [1943]. Santa Rosa é também o autor, 

dentro de sua vastíssima obra de artista ímpar, da apresentação gráfica da 
tradução, por Michel Simon, do livro Itinerário de Ouro Preto, de Manuel 
Bandeira. 

66   Ver nota 13 deste capítulo. 
67 Carta de LC a Ernesto Ennes, 17 jun. 1946. “Recebi a sua carta sobre o 

prefácio que escrevi para o seu livro. Nem sei como o pude redigir, nos dias 
tempestuosos de 1943, quando era exonerado das minhas funções por razões 
políticas.” 

68 Ibidem, 1º dez. 1943. Anexo: Original do Prefácio com correções manuscritas. 
Matias Aires é irmão de Teresa Margarida da Silva e Orta, para alguns a pri- 
meira mulher a escrever sobre os abusos da monarquia absoluta: Aventuras 
de Diófanes (1777). Ambos nasceram em São Paulo. 

69 Memorando do Ministro Mario de St. Brisson, Chefe do Departamento de 
Administração a LC, Chefe do Serviço de Documentação, [1942 ou 1943?]. 
Incompleto. 

70   Decreto-Lei n. 4.422, de 30 de junho de 1942. Ass. Oswaldo Aranha. 
71 Carta de LC a Fernando Lobo, [set. 1942]. Resposta à carta de Fernando Lobo 

de 12 ago. 1942. 
72 Leguleio: do lat. leguleiu, observador exato das formalidades legais; aqui, 

usado pejorativamente: rábula. A palavra leguleios foi usada por Getúlio Vargas 
em discurso durante a inauguração do prédio do Ministério da Fazenda. 

73 Exoneração do cargo em comissão de Chefe do Serviço de Documentação, 
padrão N, do Quadro Permanente do MRE. Decreto assinado por Getúlio 
Vargas e Oswaldo Aranha, 4 de dezembro de 1943. 
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CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES IV 
O INTELECTUAL 

 
 
 

1    Carta de LC a David B. Stevens, 14 ago. 1941. 
2      BENDA. La trahison des clercs. 
3    IGLÉSIAS. Antonio Candido, o escritor e o político. In: Esboço de figura, 

p. 109-110. 
4      Carta de LC a Fernando Lobo (ago. 1942). (grifos de LC) 
5     SANTIAGO. O intelectual modernista revisitado. In: Nas malhas da letra, 

p. 165-175. 
6     Ibidem, p. 166. 
7     Ibidem, p. 167. 
8 Ibidem, p. 168. As observações de Silviano Santiago visam mostrar que 

“a interpretação citada de Micelli poderá ser enriquecida no futuro graças 
não só a um melhor conhecimento do texto da memória como também 
da correspondência e até mesmo das entrevistas concedidas pelos 
intelectuais.” 

9 RODRIGUES. A pesquisa histórica no Brasil — sua evolução e problemas 
atuais, p. 143-144: “Luiz Camillo tentou, em 1946, restabelecer o trabalho 
do Inventário, com o plano de Ernesto Ennes no que diz respeito a iniciar-se o 
inventário pelos documentos do século xVII, remetidos de todas as capitanias 
e já devidamente arrumados. O trabalho seria cronológico e as normas técnicas 
seriam as mesmas adotadas por Castro e Almeida. À medida do recebimento 
dos verbetes no Rio seria solicitada a cópia integral de um ou outro de mais 
interesse e mais as cópias fotostáticas ou cópias de desenhistas de plantas 
que seriam cobradas à parte. O trabalho seria custeado pelo Itamaraty e 
feito sob a responsabilidade de Ernesto Ennes, que pensava elaborar 2.000 
verbetes por mês e que escolheria os colaboradores, reveria os sumários, 
índices e provas e faria a conferência das reproduções de mapas e plantas. 
Luiz Camillo estabeleceu que o trabalho seria iniciado por um suplemento aos 
documentos do Rio de Janeiro e da Bahia, que haviam escapado ao inventário 
de Castro e Almeida e que o mínimo seria de 1.000 a 2.000 verbetes por mês. 
A organização do Inventário dos documentos do Arquivo Histórico Colonial 
relativos ao Brasil era de interesse para o Brasil e Portugal e, deste modo, 
seria negociado pela Embaixada do Brasil com o governo português. É de 
lamentar-se que Luiz Camillo não tivesse podido levar adiante um trabalho 
tão útil”. (Ver no Anexo D a correspondência de LC e Ernesto Ennes.) 

10   Memorando de LC, chefe do Serviço de Documentação, a Alves de Souza. 14 
de abril de 1943. 

11   Ver Correspondência da Embaixada em Londres, 1943. Arquivo Histórico do 
Itamaraty, MRE. 

12   Memorando de LC, Chefe do Serviço de Documentação, a Alves de Souza, 2 
de outubro de 1943. (grifos de LC) 
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CAPÍTULO VII 
PERCURSO POLÍTICO 

 
 
 

1 RESENDE. Lição de Liberdade. Folha de S.Paulo. A conferência de Mário de 
Andrade foi realizada no Itamaraty no dia 30 de abril de 1942 por ocasião do 
13º aniversário da Casa do Estudante do Brasil. 

2 ANDRADE, M. Essa conferência foi posteriormente publicada sob o título O 
movimento modernista. In: Aspectos da literatura brasileira, p. 232-255. 

3  Filho do escritor José Pereira de Graça Aranha (1868-1931), um dos fundadores 
da Academia Brasileira de Letras, autor de Canaã. 

4    Arquivo Histórico do Itamaraty. MRE. Corresp. Interna - Assuntos Gerais – 355 
– Cursos e Conferências no Itamaraty. Maço 31.454. Lata 1357. 

5     ANDRADE, M. op. cit., p. 252. 
6 Ibidem, p. 253. Nota à edição citada: “uns verdadeiros inconscientes como já 

falei uma vez.” 
7     Ibidem, p. 253-255. 
8 Entrevista de Aluizio Ferreira de Salles a Lucia Hippolito, 4 de abril de 1977. 

CPDOC-FGV 
9     Epígrafe retirada do trabalho de Lucia Hippolito: O Manifesto dos Mineiros 

— uma afirmação liberal. Trabalho apresentado no seminário Os Outubros 
de Minas: 1930 e 1943, patrocinado pelo Centro de Documentação e Pesquisa 
Histórica da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), em outubro de 1980. 
CPDOC-FGV. Contém a lista completa dos assinantes. 

10 Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB): Edmundo de Miranda 
Jordão. Ministro da Justiça: Alexandre Marcondes Filho. 

11 Encontra-se no Arquivo LCON cópia da declaração conjunta dos representantes 
da Ordem dos Advogados do Brasil na Seção do Distrito Federal: Adauto 
Lúcio Cardoso, Adolpho Bergamini e André de Faria Pereira. 

12 Entrevista concedida pelo Dr. Caio Mário da Silva Pereira à autora e à 
professora Marília Rothier Cardoso, 24 de fevereiro de 2000. 

13 Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil na Seção de Minas Gerais: 
Pedro Aleixo, José Monteiro de Castro e Caio Mário da Silva Pereira; para os 
representantes do Distrito Federal ver nota 11 deste capítulo. 

14  O almoço aconteceu no dia 2 de setembero de 1943. 
15 Carta de LC a Orlando Dantas, diretor do Diário de Notícias, 5 out. 1946. Há 

também, no dossiê Sobral Pinto, carta endereçada a este por Luiz Camillo, 
comentando esse almoço. 

16 MARINHO. História do Movimento Político que no ano de 1842 teve lugar na 
Província de Minas Gerais. 
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17  NABUCO. A vida de Virgílio de Melo Franco, p. 137. 
18 Há outras versões a respeito de quem transportou o documento: Darcy Bessone 

afirma que LC o teria entregue, no Rio de Janeiro, a José Maria Alkmin, que 
desembarca no aeroporto da Pampulha, vai direto ao Iate Club e o entrega 
a Pedro Aleixo, sem ter noção do que carregara! Para Hélio Silva foi Paulo 
Belo quem trouxe o texto revisto do Manifesto para o Rio. 

19 Lucia Hippolito. Ver nota 9 deste capítulo. Recusaram-se a assinar o Manifesto, 
além de Wenceslau Brás, por motivos diferentes, Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrade e Estevão Pinto. 

20    MATA-MACHADO. Fé, cultura e liberdade, p. 100. 
21    BALEEIRO. Microscópio, Diário de Notícias. 4 set. 1953. 
22 Depoimento de Carlos Ribeiro, 2 de abril de 1976. Arquivo Luiz Felippe de 

Oliveira Penna. 
23   NABUCO. A vida de Virgílio de Melo Franco, p. 134, 137 e 149. 
24   Entrevista com Lucia Hippolito, outubro de 2003. 
25 Depoimento de Dario de Almeida Magalhães. Entrevista concedida a Lucia 

Hippolito, 7 de setembro de 1977. CPDOC-FGV. 
26   Ver nota 76, Capítulo VI. 
27 A primeira publicação do Manifesto aos Mineiros, pequeno folheto com capa 

colorida, traz apenas 76 assinaturas. No Manifesto mimeografado há 92 assi- 
naturas. 

28    Carta de Sobral Pinto a LC, 7 dez. 1943. 
29 Gilberto Amado. Última Hora, Democracia e inocência. 7 jun. 1969. Ver 

também GOUVEIA. Oliveira Lima: uma biografia, p. 287-288. 
30 Presumivelmente de Jorge d’Urbano Viau. Encontrada na pasta da Livraria 

Editora Viau. 
31 NERY. A Entrevista, Folha de S.Paulo. 3 ago. 1980. O diálogo é citado por 

outros jornalistas: Depoimento - Carlos Lacerda, p. 30; FRANCO. A posição 
de Aranha. Folha de S.Paulo; SALLES. Luiz Camillo, um mineiro autêntico, 
Estado de Minas. 13 mar. 2001. 

32 Carta de Joaquim de Sousa Leão Filho a seu pai, 25 jan. 1944. Por gentileza 
do embaixador Edmundo Penna Barbosa da Silva. 

33   Idem. 
34   A carta não foi encontrada no arquivo de Joaquim de Sousa Leão Filho. 
35 Carta de Joaquim de Sousa Leão Filho a seu pai. 5 fev. 1944. Por gentileza 

do embaixador Edmundo Penna Barbosa da Silva. 
36   Memorando de Jorge Latour, 9 de junho de 1944. 
37   Grifo da autora. 
38 Carta de LC a Mário de Deus Fernandes, 11 dez. 1943. Quanto ao número 

exato de assinantes do Manifesto aos Mineiros, ver nota 27 deste capítulo. 
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39 Na casa de LC comentava-se que Oswaldo Aranha havia lido e aprovado o 
Manifesto aos Mineiros. Colaborando com essa hipótese, o livrinho escrito pela 
autora, então com sete anos, em que, no Prefasio [sic] escreve: “O ministro 
Oswaldo Aranha gostou do Au [sic] povo mineiro, mas o Gegê não gostou.” 

40   Carta de Fernando Lobo, 14 jul. 1944. 
41    Carta de LC a Fernando Lobo, 2 set. 1945. 
42 Mário de Andrade. Entrevista concedida à revista Diretrizes, 6 de janeiro de 

1944. “Acusa Mario de Andrade: Todos são responsáveis.” 
43   Mário de Andrade. Guilherme Tell, Correio da Manhã, 6 fev. 1944. 
44 Carta  de  LC a  Mário  de  Andrade,  1944 [  >13  mar.  1944]. USP-IEB,  n.  5488. 

(Grifo  da  autora). 
45   Idem. 
46   Ver Capítulo V, onde se discute a UDF, fechada em 1939. 

47     Carta de LC a Mário de Andrade, 1944 [ >13 mar. 1944]. USP-IEB, n. 5488. 
48  ANDRADE, M. Aspectos da literatura brasileira, p. 253. 
49   BENJAMIN. Theses on the Philosophy of History. In: Illuminations, p. 255. 
50 Jean Pierre Vernant. Tisser l’amitié, Entre mythe et politique, p. 30. Apud 

JAURÈS (réd.) L’amitié dans la république, 1997. “Si l’amitié entre au nombre 
des catégories de l’entendement scientifique, c’ est enfin en vertu d’ un dernier 
aspect des nouvelles modalités du fonctionnement de l’échange. Comme le 
rapelle Jean-Pierre Vernant, avec le maniement de la métaphore du ‘tissage’ 
chère à la pensée ancienne, supposant à la fois un travail et une tension, la 
‘philia’ n’ est jamais sans être accompagnée de l’ opposition, qui forment les 
deux éléments clé de la constituition d’un tissu social communautaire.” 

51    Carta de LC a Orlando Dantas, diretor do Diário de Notícias, 5 out. 1946. 
52   Apud GOUVEIA. Oliveira Lima: uma biografia, p. 1787. 
53     Notas promissórias. 
54 Diário Carioca, 23 ago. a 13 set. 1945. LC escreve ao irmão, João Camilo 

de Oliveira Torres: “Estou publicando uma série de artigos sobre a situação 
econômico-financeira do Brasil no Diário Carioca. Saíram o 1º e o 2º que 
envio junto. Os restantes V. encontrará aí. Como o Diário Carioca tem muita 
matéria assinada, transformaram-me em comissão de estudos. Nesses artigos 
há muitos dados e informações desconhecidos ou, não devidamente exami- 
nados. Se V. julgar interessante, pode republicá-los no Diário, com ou sem 
assinatura.” Rio, 24 ago.1945. (grifos de LC) 

55 Entrevista de Dario de Almeida Magalhães concedida a Lucia Hippolito, 7 de 
setembro de 1977. FGV-CPDOC. “Ninguém conhecia o texto além de mim, 
a não ser Luiz Camillo, que teve a ideia ou eu comuniquei a ele que a ideia 
existia na minha cabeça. Sei que ele participou muito, mas nós combinamos 
que ninguém saberia, porque não valia a pena correr riscos; seria um sacrifício 
inútil. A cautela faz parte desses movimentos conspiratórios. É preciso não ser 
apanhado, senão é inépcia. (...)” O pseudônimo Timandro “é um pseudônimo 
que ficou famoso no Império”. 
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56   Entrevista de Pedro Nava. Jornal do Brasil, 21 out. 1973. 
57    Carta de LC a José Mindlin, 23 dez. 1944. 
58  MACHADO. Fé, cultura e liberdade, p. 101. 
59 Há no ALCON uma lista com os nomes de 30 jornalistas e seus endereços. 

Ei-los: Diário de Notícias: Orlando Dantas, Hermano Requião, Osório Borba, 
Raul Lima, Odylo Costa, filho, Raquel de Queiroz, Alceu Amoroso Lima, Luiz 
Viana Filho; Jornal do Comércio: Elmano Cardim, Gilberto Freire; O Jornal: 
Assis Chateaubriand, Austregésilo de Ataíde, Evandro Simas Pereira, Medeiros 
Lima, Murilo Marroquim, Carlos Castelo-Branco; Correio da Manhã: Paulo 
Bittencourt, Carlos Lacerda, Mario Pedrosa, álvaro Lins, Geraldo Andrade 
Werneck; Estado de São Paulo: Plínio Barreto, Rafael Correia de Oliveira, 
Francisco Assis Barbosa; Diário Carioca: Horácio de Carvalho, Pompeu de 
Souza, Octavio Thyrso, Joaquim de Sales, J. E. de Macedo Soares, Aguinaldo 
de Freitas. 

60 Carta de LC a Carlos Lacerda, 31 out. 1944. No alto, assinado por Carlos 
Lacerda: “Aceito pelo Dr. Chateaubriand (com exceção da encadernação 
de jornais, por enquanto). Obséquio vir falar comigo.” Ver também cartas- 
relatórios de LC ao Diretor-Gerente da Empresa Gráfica O Cruzeiro SA, Leão 
Gondim de Oliveira,de 3 de julho de 1944; e ao Diretor de O Jornal e do 
Diário da Noite, sem data. 

61   Tribuna da Imprensa, 3 nov. 1975. 
62 ALMEIDA. A palavra e o tempo, p. 89. Ver também A história da entrevista 

que derrubou a ditadura, Tribuna da Imprensa. 21 fev. 1955. 
63  PAIVA. Depoimento - Carlos Lacerda, p. 31. 
64 Assim era conhecido José Américo por causa dos óculos com lentes grossas 

que usava. 
65  MACHADO. Fé, cultura e liberdade, p. 113-121. 
66 Entrevista de Pedro Nava. Jornal do Brasil; e MACHADO. Fé, cultura e 

liberdade, p. 113-121. 
67  ANDRADE, R. M. F. de. Um códice do Itamaraty. O Estado de São Paulo. 

3 jul. 1947. Também em Rodrigo e seus tempos, p. 321-322. 
68   Dados fornecidos pelo CPDOC-FGV. 
69   Idem. 
70 Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. Circa ago. 1945. Papel timbrado 

da União dos trabalhadores Intelectuais. Seção do Rio de Janeiro. (U.T.I.) 
71 Carta de LC a Fernando Lobo, 2 set. 1945. Entre eles: “McKenzie, C.W. Party 

government in the United States. N. York, 1939; Brooks, R.C. Political parties 
and electoral problem. N. York, 1933; Conzens, T.W. Political organizations 
in America. N. York, 1942; Overacker, L. Money in elections. N. York, 1932; 
United States Congress Senate Special Committee Investigating Presidential 
Companing Expendition, Report n. 1480, 70th Congress Second Seccion; 
Pollock, K. Party companing funds. N. York, 1926; Rocca, Helen. Corrupt 
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practices legislation. N. York, 1928; Backer, J. The Law and practice of Parlia- 
mentary election. N. York, 1940; Federal Corrupt Practices Act 1925 e as leis 
federais complementares sobre atividades políticas perniciosas, conhecidas 
como Hacht Act (2 ago. 1439) e Bankhead Act (16 jul. 1940); Hall, Roland 
Sharp. Brazil. N. York, 1945.” Na carta a Fernando Lobo em que faz o pedido 
de livros, LC nota que os livros podem ser de segunda mão e que: “Em relação 
aos impressos de nº 3 a 12 tenho certa urgência, pois, vão ser utilizadas na 
campanha eleitoral. Não tenho ideia da importância necessária à aquisição 
de todos eles. Escreva-me também como deverei reembolsá-lo da quantia 
dispendida.” 

72   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. 3 nov. 1946. (grifos de LC) 
73 ANDRADE, C. D. Você e a biblioteca. Jornal do Brasil. “Mais tarde, Luiz Camillo, 

homem de ideias, sobretudo homem de iniciativas culturais, convocou-me 
para doarmos à municipalidade uma biblioteca pública, naturalmente modesta, 
antes núcleo básico do que organização completa. Associei-me ao projeto, 
que foi principalmente obra dele. Com as sucessivas remessas de volumes 
de que dispúnhamos, Luiz Camilllo mandou livros de escrituração, fichas, 
ex-libris desenhado especialmente. O conjunto ocupou por alguns anos um 
cômodo da Prefeitura, e foi mais tarde doado... a um colégio particular.” 

74  Ver a reprodução do ex-libris no primeiro caderno de imagens. 
75 Feliciano de Oliveira Penna, político do PR. Seu irmão, João de Oliveira Penna, 

era casado com uma irmã de Milton Campos e ele próprio era casado com 
uma irmã de Elza, mulher de LC. 

76   Daniel de Carvalho, deputado federal pelo PR, ministro de Agricultura de 
Dutra. 

77   Oto de Oliveira Torres, tio de LC, irmão de seu pai. 
78   Carta de Feliciano de Oliveira Penna a LC, 14 fev. 1946. 
79    ANDRADE, C. D. Presença de Luiz Camillo, Jornal do Brasil. 1 dez. 1975. 
80   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres, 3 nov. 1946. 
81   No original está escrito: “no Parlamento”, mas riscado. O rascunho está in- 

completo. 
82   Brigadeiro Eduardo Gomes. 
83   Belo Horizonte. 
84   Benedito Valadares. 
85  Rascunho de carta de LC a Orlando Dantas, 5 out. 1946. Grifos de LC. 

O original, que provavelmente se encontrava nos arquivos do Diário de 
Notícias, desapareceu em 1964 quando o jornal foi empastelado pelo DOPS. 
Depoimento de João Ribeiro Dantas, filho de Orlando Dantas, setembro de 
2002. Grifos de LC. 

86    Carta de LC a José Mindlin, 22 abr. 1946. 
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87 PAIVA. Depoimento - Carlos Lacerda, p. 74. José Mindlin também se refere ao 
incidente em carta a LC de 10 abr. 1945, pensando, porém, que o incidente 
havia se dado com Oswaldo Aranha. “Mas agora, tendo lido no Diário 
Popular a notícia do incidente havido entre V. e o Oswaldo Aranha, não quis 
deixar de lhe mandar imediatamente o meu abraço de solidariedade. Posso 
bem compreender a sua maneira de sentir, porque é exatamente a presença, 
no seio da oposição, de uma série de elementos perniciosos e indesejáveis 
que me têm mantido afastado das atividades políticas, apesar de minha 
antiga e firme convicção, que V. conhece, da nocividade do atual governo 
e da necessidade da substituição do Getúlio. Reconheço que essas restrições 
enfraquecem a oposição, favorecendo de certo modo o governo, mas não 
consegui até agora animar-me a trabalhar em conjunto com elementos que 
reconhecidamente só têm ambições políticas pessoais, como acontece com 
muitas das figuras de São Paulo que têm surgido à tona.” 

88    Carta de LC a José Mindlin, 22 abr. 1946. Grifos de LC. 
89   O Manifesto-Compromisso da Resistência Democrática aos Brasileiros foi pu- 

blicado sob forma de folheto e também no Diário de Notícias, 21 abr. 1945. 
90   [1945]. 
91 Hoje, passados tantos anos, vejo que o porão-biblioteca da casa da rua da 

Matriz foi o lugar em que, ainda menina, fui aos poucos me familiarizando com 
o mundo dos livros e pesquisas. Observando meu pai, comecei a valorizar 
o debate intelectual e político. A lembrança das horas ali passadas pode ter 
sido o primeiro impulso para a longa tarefa de resgate crítico da trajetória de 
Luiz Camillo, trabalho que culminou com este livro. 

92    Carta de José Mindlin a LC, 28 abr. 1946. 
93    DULLES. Carlos Lacerda: A vida de um lutador, p. 80. 
94    Carta de LC a Sobral Pinto, 2 ago. 1946. 
95    Carta de Sobral Pinto a LC, 6 ago. 1946. 
96    Carta de Sobral Pinto a LC, 8 ago. 1946. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES  SUBJACENTES  V 
O  CONSPIRADOR 

 
 
 

1 Rancho perto da Serra do Caraça: a litogravura Rancho unweit der Serra do 
Caraça está no Atlas zur Reise von Brasilien von Dr. v. Spix und Dr. v. Martius. 
“Essa gravura foi feita seguindo os esboços de Carl Friedrich von Martius, 
impressas (gedruckt) por Josef Selb e desenhadas (gezeichnet) por A. Kraft e 
Friedrich Hohe. Litografia. 52 x 70cm. Brasilien-Bibliothek der Robert Bosch 
GmbH. Katalog Band I. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1986. p. 274-276. 
Os esboços foram feitos no período da viagem de von Martius, entre 1817- 
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1820.” Em seu livro de viagem Carl Friedrich von Martius escreveu as seguintes 
observações: “Pernoitamos num rancho, de onde apreciamos mais uma vez 
o panorama da bela montanha do Caraça. O pouso, figurando no Atlas sob 
o título de ‘Rancho nas imediações da serra do Caraça’, estava repleto de 
mineiros das Minas Novas, que seguiam para o Rio de Janeiro, levando carga 
de algodão, e nos deram o ensejo de apreciar um aspecto bem característico 
da vida das tropas em viagem.” Ver prancha nº 8 do livro Reise in Brasilien 
1817-20. Brockhaus Stuttgart, 1967. A reprodução foi tirada desse livro. No 
catálogo Brasilianishe Reise 1817-1820. Carl Friedrich von Martius zum 200. 
Geburtstag. Herausgegeben von Jörg Helbig. München: Hirmer Verlag, 1994, 
p. 168. Rancho não longe da Serra do Caraça. Litografia 52x70cm. Atlas von 
Spix und Martius. Quadro 10. Munique, SMV, lê-se a seguinte nota para a 
reprodução da gravura: “Na gravura pode-se ver uma pousada para viajantes 
próximo à Vila Rica. O quadro faz parte (como a próxima gravura 11) de 
uma das poucas representações da população negra do Brasil trabalhando. 
Na frente e à esquerda, aparentemente o dono do albergue no momento em 
que está saudando um viajante.” p. 168-169. O quadro dado por LC a Pedro 
Nava não está acessível. 

2     NAVA. Galo das Trevas, p. 32-33. 
3     Grifo da autora. 

4       Carta de LC a Mário de Andrade, 1944 [ >13 mar. 1944]. USP-IEB, n. 5488. 
5     Grifo da autora. 
6    Carta de Mário de Andrade a LC, 13 mar. 1944. 
7     Idem. 
8     Ver nota 4 deste capítulo. 
9 BENJAMIN. Teses sobre a Filosofia da História, Tese xIV, p. 261. In: 

Illuminations. Nota de Hannah Arendt à tradução: “Benjamin escreve 
‘Jetzzeit’ e indica pelos parênteses que não deseja simplesmente usar um 
equivalente de gegenwart, ou seja, presente. Está claramente pensando no 
místico nunc stans.” 

10   Idem, Tese VI, p. 255. 
11   “Special history”. Hans Robert Jauss. A história da literatura como provocação 

à teoria literária, v. 36. p. 47. 
12    Carta de LC a Mário Calábria, 16 dez. 1951. 
13   Carta de Alberto Mazoni de Andrade a LC, 24 dez. 1943. 
14   CHARTIER. La Correspondance : les usages de la lettre au xIxe  siècle. In: 

BOUREAU, Alain; CHARTIER, Roger (dir). p. 134. 
15   Ver teses II, VI e xIV de Benjamin. Obra supracitada. 
16    SALLES. Luiz Camillo, o último dos humanistas. Estado de Minas. 

 
 
 
 
 

509 



CAPÍTULO VIII 
A VOLTA À RUA LARGA 

 
 
 

1    ARAÚJO. Luiz Camillo e o Itamaraty, Diário de Notícias, 18 out. 1953. 
2     Idem. 
3 Roberto Luís Assumpção de Araújo. Rio-Branco historiador. Discurso de 

posse no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 26 de abril de 1989. “Na 
biblioteca, Armando Ortega Fontes, durante mais de cinqüenta anos servidor 
exemplar, e autor das bibliografias de Varnhagen e de Nabuco, preservou o 
acervo de Rio-Branco e as obras por ele anotadas.” 

4     Também o auxiliam com competência: Arlete Müller, Edith Mercurin Moniz 
Ribeiro, Jaci Lobato álvares, Sarah Gomes Araújo e Stael Alves Pequeno. 

5 Justo Pastor Benítez, intelectual paraguaio e refugiado político, era freqüen- 
tador da casa da rua da Matriz, 22. Traduziu para o espanhol, entre outros 
livros, Minha formação, de Joaquim Nabuco. 

6      Lauro Escorel. 
7     Jaime de Azevedo Rodrigues. 
8    Carta de João Guimarães Rosa a LC, 27 nov. 1947. 
9      Carta de Mário Calábria a LC, 5 set. 1949. 
10   Ver nota 72, Capítulo II. 
11  Carta de LC a Mário de Andrade, 17 mar. 1936. IEB-USP: MA-C-CPL, n. 5449 

cx 56/ 5474. 
12   Mendes dos Remédios. História da literatura portuguesa, p. 112. 
13   Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 12 mar. 1948. 
14   Carta de Paulo da Costa Franco a LC, 20 dez. 1949. 
15   Carta de Paulo da Costa Franco a LC, 8 dez. 1947. 
16    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 12 mar. 1948. 
17    Carta de Jorge d’Escragnolle Taunay a LC, 6 jul. 1948. 
18    Carta de Jorge d’Escragnolle Taunay a LC, 26 jul. 1948. 
19 Carta de Jorge d’Escragnolle Taunay a LC, 3 ago. 1948. “As obras  do 

Itamaraty são as seguintes: Stendhal, Oeuvres complètes, 37 vols; Lorenz- 
Jordell, Catalogue de la librairie française, 19 vols; Les classiques français du 
Moyen Âge, 61 vols; Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 
17 vols; Francisco Suares, Oeuvres complètes, 30 vols — obra bastante rara; 
Dictionnaire diplomatique, tomo IV; Revue de métaphysique et morale, 24 
fascículos; Revue de litterature comparée, 1 fascículo.” 
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20 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 12 mar. 1948.“Lista C - 
Stendhaliana – Nova. Taunay realizou, sem o saber, uma das minhas maiores 
aspirações literárias: a posse da coleção das Obras de H. Beyle, editada por H. 
Champion. Mas como todo trabalho perfeito, a edição não foi terminada. Reuni, 
assim, na lista C as indicações dos volumes restantes da obra de Stendhal, e 
que Vs. devem comprar à medida do possível.” 

21    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 17 ago. 1948. 
22 Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 22 set. 1949. “O Assumpção con- 

seguiu-me quatro títulos sobre bancos e secou-se a fonte generosa que era o 
Consulado Geral em Paris. Tenho a impressão que ele está cheio de afazeres, 
inclusive sociais (noticiário do Jacinto de Thormes) e não dispõe de tempo 
para visitar assiduamente as livrarias. Também não desconheço o fundo de 
incontrabilidade das minhas encomendas.” 

23  Carta de Jorge d’Escragnolle Taunay a LC, 27 set. 1949. “Inútil é dizer que sem 
o seu auxílio preciso e sempre pronto, nada, do pouco que foi feito, poderia 
ter sido feito. O Ministério se ligasse um pouco a essas coisas da cultura e 
soubesse dos  conhecimentos  do seu  bibliotecário-mor,  aproveitaria o  seu 
tempo de Ministério para fazer uma biblioteca perfeita. Mas, no Itamaraty, só 
se pensa em posto e promoção. E o resto nada vale.” 

24 Carta de Luís de Faro Junior a LC, 24 mar. 1948. O ministro é Raul Fernandes. 
Além de exercer funções importantes no Itamaraty, Luis de Faro Junior pu- 
blicou Direito público internacional. Haddad Editores, 1956. 2ª edição. Não 
conseguimos localizar a primeira edição. 

25   Carta de LC a Antônio Houaiss. Rio de Janeiro, 1º jul. 1947. 
26   Carta de LC a Frazão. 31 out. 1946 
27    CT: carta-telegrama. 
28    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 12 mar. 1948. 
29 Carta de Roberto Luís Assumpção de Araújo a LC, 26 fev. 1949. Timbre: Am- 

bassade du Brésil, Avenue Montaigne, 45. Paris. 
30   Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 12 mar. 1948. 
31   Carta de LC a Antônio Houaiss, 1º jul. 1947. 
32 “Eduard Fueter, Paris. 1914.”Anexo à carta de LC a Jorge  d’Escragnolle 

Taunay, 22 set. 1949. 
33    “18 volumes.” Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 27 maio 1947. 
34    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 26 maio 1948: 

“CONGRESSO DE AMERICANISTAS – A coleção da biblioteca do Itamaraty 
está desfalcada das publicações referentes aos seguintes congressos (6º Turin 
– 1886; 11º – México – 1895; 13º – N. York – 1902; 15º – Quebec – 1906; 
16º – Viena – 1908; 21º – Haia/Gottemburgo – 1924; 22º – Roma (?); 24º 
– Hamburgo – 1930; 26º – Sevilha – 1936). A livraria Max Besson obteve, a 
pedido do Frazão, alguns números e ficou de conseguir os restantes. Obtenha 
da mesma uma resposta, pois, caso falhem as suas tentativas, vou mandar 
procurá-los pelos nossos Consulados e Embaixadas, nas respectivas cidades 
onde se realizaram os Congressos. 
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MANUSCRITOS E TRABALHOS DE JOSÉ BONIFáCIO – Pela CT.3, de 31 de 
maio de 1946, pedimos a cópia, em microfilmagem, de manuscritos e trabalhos 
de José Bonifácio, existentes em publicações periódicas científicas, do fim do 
século 18 e princípios do 19. V. toma também a seu cargo esse trabalho, ou 
ficou dele incumbido o Frazão? Que resolveram a respeito? Vamos não nos 
esquecer do Patriarca? 
ARQUIVOS DOS CONSULADOS FRANCESES EM PORTUGAL E BRASIL NO 
PERÍODO COLONIAL – Salvo engano de minha parte, forneci a V. a indicação 
dos arquivos dos consulados franceses que devem possuir documentação de 
excepcional importância para a nossa história social e econômica. V. teve 
oportunidade de fazer ao menos uma investigação preliminar rápida?” 

35   Carta de LC a Sérgio Armando Frazão, 31 out. 1946. 
36  BERNHEIM. Lehrbuch der historischen Methode. 
37    UEBERWEG. Grundriss der Geschichte der Philosophie, 4 v. 
38   Anexa à carta de LC a Sérgio Armando Frazão, 31 out. 1946, uma longa lista 

de livros (2 fls). 
39   Carta de LC a Sérgio Armando Frazão, 10 abr. 1947. 
40   Idem. 
41   Carta de Sérgio Armando Frazão a LC, 27 fev. 1947. 
42   Carta de Roberto Luís de Assumpção de Araújo a LC, 15 jun. 1943. 
43    Carta de LC a Afrânio de Melo Franco, 14 jul. 1941. 
44   Idem. 
45    Carta de LC a Mário Calábria, 9 dez. 1946. 
46   Idem. 
47   Carta de LC a Horace A. Cartledge, 24 abr. 1950. 
48   MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra e depois. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1997. 
49    Carta de LC a Mário Calábria, 2 ago. 1952. 
50    Carta de Jorge d’Escragnolle Taunay a LC, 18 ago. 1948. 
51   Ibidem, 24 out. 1949. 
52   Dona Sarah Gomes Araújo, funcionária do Itamaraty. 
53   Armando Ortega Fontes, funcionário do Itamaraty. 
54   Armando Brito de Souza, funcionário do Itamaraty. 
55    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 19 set. 1950. Grifos de LC. 
56   Carta de agradecimento de Sérgio Armando Frazão a LC, 16 ago. 1946. 
57   Idem. 
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58    Ibidem, 4 fev. 1947. 
59   Carta de Roberto Luís Assumpção de Araújo a LC, 30 ago. 1950. 
60   Carta de LC a Roberto Assumpção de Araújo. Rio de Janeiro, 11 abr. 1950. 
61   Carta de Sérgio Armando Frazão a LC, 22 out. 1946. 
62    Carta de José Mindlin a LC, 28 abr. 1946. 
63   Ver nota 8, Capítulo VI. 
64   Nascidas respectivamente em 1941 e 1943. 
65 Ver no Capítulo Ix (p. 415-416), carta de LC com menção à crônica de Rubem 

Braga e comentário sobre a importância desse tipo de empréstimo feito aos 
bancos, os famosos “papagaios”. 

66    Carta de José Mindlin a LC, 3 jul. 1946. 
67   Carta de Ernesto Ennes a LC, 10 set. 1946. A esse plano de trabalho refere-se 

José Honório Rodrigues. Ver o conjunto dessa correspondência no Anexo D. 
68   Carta de Sérgio Armando Frazão a LC, 16 ago. 1946. 
69   Carta de Roberto Luís Assumpção de Araújo a LC, 24 set. 1946. 
70   O anexo à carta de LC [circa 23 set. 1946], Lembrança para Paris, encontra-se 

no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 3p. 
71   Carta de LC para Roberto Luís Assumpção de Araújo, 23 set. 1946. 
72   Idem. 
73   Carta de LC a Taunay. 19 set. 1950. Grifo da autora. 
74    Carta de LC a Fernando Lobo, circa 19 jan. 1946. 
75 Diário das Sessões da Conferência Interamericana para a Manutenção da 

Paz e da Segurança no Continente. Ministro de Estado do Ministério das Re- 
lações Exteriores. Embaixador Raul Fernandes. Secretário Geral Luís de Faro 
Junior. 2 set. 1947. p. 191. Serviço de Documentação: Chefe: Luiz Camillo 
de Oliveira Netto; Consultor Técnico: Oto Prazeres; Assistentes: Segundo 
Secretário João Navarro da Costa; Segundo Secretário Pascoal Carlos Magno; 
Auxiliar: Armando Brito de Souza; Diário das Sessões: Redator-Chefe: Se- 
gundo Secretário Roberto Luís Assumpção de Araújo; Redatores: Alvaro Lins, 
Francisco de Assis Barbosa, Marques Rebêlo, Tomás Santa Rosa; Auxiliares: 
Alberto Venâncio Filho, álvaro Ferraz de Abreu. 

76    Zeitungen für Ethnologie. 
77   Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 23 set. 1946. 
78   Apud Fernando da Cruz Gouveia, Oliveira Lima: uma biografia. 1976. v. III, 

p. 1113. 
79   Carta de LC a Joaquim de Sousa Leão. 27 ago. 1942. 
80   Aluizio Napoleão de Freitas Rego. Segundo Secretário (1944-1949) em 

Washington. 
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81   A relação da Coleção Oliveira Lima está no Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 
82   Grifos de LC. 
83    Carta de LC a Mário Calábria, 9 dez. 1946. 
84   Carta de LC a Mário Calábria, 28 jan. 1947. Grifos de LC. 
85   Idem. 
86 MARTINS. História da inteligência brasileira. v. V, p. 523-524: “Alguns aspectos 

particularmente delicados dessas relações [entre Brasil e Estados Unidos] eram 
abordados por Salvador de Mendonça em A situação internacional do Brasil, 
nomeadamente nos capítulos em que rejeita a Doutrina Monroe e em que 
combate o imperialismo econômico, então personificado em Percival Farquhar 
e outros homens de empresa do mesmo naipe. O antigo republicano que 
se tornara monarquista ao aceitar das mãos do Imperador um posto no 
serviço diplomático (precisamente nos Estados Unidos) alistava-se agora, 
inesperadamente, entre os desiludidos da República: ‘os homens de mais 
elevada qualidade moral, quer liberais quer conservadores’, escrevia ele, 
‘deixaram-se ficar aonde estavam e olharam com desdém para esta República 
sem republicanos.’” 

87 Charles Marie de la Condamine, cientista francês enviado por Luis xV para 
tomar as medidas do Equador tendo percorrido o Rio Amazonas em todo o 
seu comprimento nos anos 70 do século xVIII. 

88 A carta é qualificada como “Velha” porque provavelmente este trecho foi 
escrito anteriormente, depois numerado e inserido na carta de LC a Mário 
Calábria, 28 jan. 1947. 

89   Grifos de LC. 
90    Mss = Manuscritos. 
91   E. D. = Esquerda Democrática. 
92   Aluizio Napoleão de Freitas Rego, segundo Secretário (1944-1949) em 

Washington. 
93    João Augusto de Araújo Castro, cônsul de 2ª Classe (1945-1948) em Nova 

York. 
94   Octavio  Augusto  Dias  Carneiro,  segundo  Secretário  (1946-1951)  em 

Washington. 
95   Carlos Martins Pereira de Sousa, Embaixador (1946) em Washington. 
96    Carta de LC a Mário Calábria, 28 jan. 1947. 
97    Carta a Ribeiro Couto. 26 maio 1947. 
98    Carta de Ribeiro Couto a LC, 3 dez. 1946. 
99   Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 1946. 
100 Caderno de notas de LC com anotações sobre projetos de pesquisa. 1946-1948. 

Ver o Anexo E. 
101 Sociedade Filomática: Sociedade dos Amigos do Conhecimento. 
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102  Carta de LC a Ribeiro Couto, 26 maio 1947. Grifos de LC. 
103 Carta de LC a Roberto Assumpção de Araujo. 2 ago. 1950. 
104 Fernando Lobo. 
105 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 2 ago. 1950. Grifos de LC. 
106  Carta de Mário Calábria a LC, 5 set. 1949. 
107  Carta de LC a Mário Calábria, 3 abr. 1950. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
OS ÚLTIMOS TEMPOS 

 
 
 

1    ANDRADE, M. O movimento modernista. Aspectos da literatura brasileira, 
p. 255. 

2     Carta de LC a Heraldo Pacheco de Oliveira, 4 fev. 1946. 
3      Idem. Grifos de LC. 
4 Carta de Fernando Lobo a LC, 2 maio 1942. Comunica-lhe que Lewis Hanke 

deseja que LC vá aos Estados Unidos fazer um estágio na Biblioteca do Con- 
gresso. O convite é repetido em 3 de dezembro de 1942. 

5 Carta de Fernando Lobo a LC, 27 dez. 1945. “Muito estimaria que Você viesse 
aos Estados Unidos. O Lewis Hanke, da Biblioteca do Congresso, ia indicar seu 
nome quando Você foi exonerado. Gostaria de saber se poderia lhe ser feito 
o convite e quando poderia vir. O estágio poderia ser de quatro meses.” 

6 Lewis Hanke foi Diretor da Hispanic Fondation, da Library of Congress, em 
Washington; Secretário Geral do Colloquium Internacional de Estudos Luso- 
Brasileiros e membro do Committee on Latin American Studies, Widener 
Library, Harvard University. Lewis Hanke já incentivara LC a obter uma bolsa 
de estudos nos Estados Unidos, sugerindo que escrevesse ao Guggenheim 
Memorial Fellowship Committee. 

7     Ver o Caderno de notas no Anexo E. 
8    Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres (nov. 1946). 
9      Carta de LC a Mário Calábria, 9 dez. 1946. 
10    Carta de LC a Calábria, 28 jan. 1947. 
11    Getúlio Vargas era chamado por seus opositores de Rebeco, por causa do 

filme Rebeca, a mulher inesquecível. 
12 Além de Hélio Lobo, não deram seu voto a Getúlio Vargas: Miguel Osório de 

Almeida, demitido do Instituto Oswaldo Cruz; Afranio Peixoto, já aposentado; 
Octávio Mangabeira, vivendo exilado em Nova York. 
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13    Carta de LC a Milton Campos, 26 mar. 1947. Grifos de LC. 
14 Carta de Mário Calábria a LC, 3 out. 1947. Escreve ao amigo boêmio: “(...) 

venho pensando em coisinhas mil, mas quando vejo sua poltrona vazia, não 
percebo o seu chapéu mineiro numa cadeira da Brahma e sei que V. não 
conspira mais (apenas se recompõe de tanta conspiração), eu me vejo só, 
sem coragem e sem amigos.” 

15    Carta de LC a José Mindlin, 29 maio 1947. 
16    Carta de LC a Mário Moreira da Silva, 26 set. 1946. 
17   CAMPOS. Memória de gente (4). Manchete, 22 abr. 1965. 
18    Carta de Vinicius de Moraes a LC, 22 out. 1947. 
19   Sublinhado, no texto original, pelo remetente, Fausto Alvim. 8 nov. 1947. 
20   Carta de Fausto Alvim a LC, 8 nov. 1947. 
21 Cartão-postal de LC a Arduíno Bolivar, out. 1947. Ilustração do Museum of 

Fine Arts, Boston, Mass. The Appeal To The Great Spirit. Arquivo Arduíno 
Bolivar. PUC-Minas. 

22   Além de 30 telegramas e 17 cartões. 
23   Carta de Carlos Drummond de Andrade a LC, 12 nov. 1947. 
24   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. Boston, 8 out. 1947. 
25   Idem. 
26    Carta de LC a Mário Calábria, 30 set. 1947. 
27   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. Boston, 8 out. 1947. 
28 H.P. Kraus, Inc. – Livraria antiquário que existiu até 2003 em Nova York em 

endereço famoso: 16 East, 46th St. Seu acervo final foi vendido em dezembro 
de 2003 pela Sotheby’s. 

29   George C. Marshall – General americano e Secretário de Estado que deu nome 
ao Programa de Recuperação Européia, após a Segunda Guerra Mundial. 

30   Andrey Yanuaryevich Vyshinsky – Ministro do Exterior da União Soviética. 
31    Carta de LC a Mário Calábria, 30 set. 1947. 
32    Idem. Grifos de LC. 
33   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. Boston, 8 out. 1947. 
34   Dr. Smithwick operava em um setor do Massachusetts General Hospital, nos 

subúrbios de Boston. 
35   Carta de LC a Pedro Nava, 14 out. 1947. Timbre do Brasilian Consulate. 294, 

Washington Street. Boston, Massachusetts. 
36    Carta de Pedro Nava a LC, 25 out. 1947. 
37   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. Boston, 8 out. 1947. 
38   NAVA. O Círio Perfeito, p. 460-461. 
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39 “and put him out of the hypertension business”. Pesquisa realizada graças a 
informações enviadas pelo Dr. Moysés Szklo, professor da Universidade Johns 
Hopkins e diretor do American Journal of Epidemology. A equipe de Wilkens 
foi também pioneira no tratamento da hipertensão com o diurético clorotiazida. 
Ver Boston University School of Medicine. Deparment of Surgery. History of 
the Division of Surgery at Boston University School of Medicine e também 
Whitaker Cardiovascular Institute. http://www.bumc.bu.edu Departments. 

40   PESSOA. Obra poética, p. 146. “O menino da sua mãe”. 
41    Arquivo LCON. AMLB-FCRB. 
42   Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. Boston, 8 out. 1947 
43   Grifo da autora. 
44  Carta de Alceu Amoroso Lima a LC, 29 out. 1947. 
45    Carta de LC a Alceu Amoroso Lima, 2 dez. 1947. Grifos de LC. 
46    Carta de LC a Mário Calábria, 9 dez. 1947. 
47   Cartas de Paschoal Carlos Magno a LC, 7 e 22 out. 1947; 6 nov. 1947; 9 e 17 

nov. 1947. 
48   Carta de Paschoal Carlos Magno a LC, 26 maio 1950. 
49   Carta de Paschoal Carlos Magno a LC, 7 out. 1947. 
50   Carta de LC a Celina de Abreu Braga, 27 dez. 1947. 
51   Idem. 
52   Empregada dos Callero. 
53   Grifos de LC. 
54    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 19 set. 1950. 
55   Carta de LC a Guerreiro de Castro, 18 maio 1948. 
56    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 19 set. 1950. Grifos de LC. 
57   Carta de LC ao Dr. João Tavares Corrêa Beraldo, 26 maio 1952. 
58    Carta de Carlos Lacerda a LC, 25 jul. 1952. 
59    MINDLIN. Uma vida entre livros, p. 79. 
60   Relatório de 2 de agosto de 1950. 
61    TORRES. O homem interino, p. 56. 
62    Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 20 jul. [1950]. 
63   Carta de Gauguin do Taiti a Charles Morice, jul. 1901, em que ele descreve 

o quadro: “De onde viemos nós? A origem, a infância, a existência comunal; 
duas figuras em púrpura meditam sobre os seus destinos. O que somos nós? 
A existência diária; o homem com instinto se pergunta sobre qual será o 
significado de tudo. Para onde vamos? Um ídolo, com os dois braços erguidos 
misteriosamente como se apontasse para o além; uma figura agachada que 
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parece ouvir. Uma velha, já perto da morte, parece aceitar e resignar-se aos 
seus pensamentos. Um estranho e estúpido pássaro conclui o poema: ele 
é o símbolo da inutilidade das palavras vazias e da comparação entre o 
ser inteligente e o superior em todo esse contexto — qual será o problema 
anunciado pelo título. (…) Você compreende que eu conheço bastante o 
valor das palavras, abstratas ou concretas, em um dicionário, mas que já 
não preciso disso na pintura. Eu tentei, numa evocação, decorativa, traduzir 
o meu sonho com os meios mais simples possíveis e sem precisar recorrer 
à literatura.” Também fala desse seu trabalho a Daniel de Monfreid em fev. 
1898. O quadro encontra-se no Museum of Fine Art. Boston, MA, USA. 1896. 
139 x 375. W561. 

64   GAUGUIN. Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis. 
65   Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo (pouco antes de 5 jul. 1950). 
66   Carta de Roberto Luís Assumpção de Araújo a LC, 5 jul. 1950. 
67 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 20 jul. [1950]. Pouco 

depois, em 2 de agosto de (1950), LC mostra a atenção criteriosa que dava ao 
trabalho no banco: “O livro de L. Pavès sobre Banque et Bourse é excelente 
e atualizadíssimo. Realmente resolve todas as minhas dificuldades. Além do 
mais o autor publica um suplemento mensal que divulga todas as alterações 
recentes. Esse suplemento  é fornecido pelo autor mediante o pagamento 
anual de determinada importância. Tomei providências para que o Crédito 
Real seja incluído entre os assinantes mediante a remessa da quantia devida. 
Farei a assinatura diretamente afim de poupar a v. mais esse trabalho e aqui 
fica o aviso afim de habilitá-lo a responder a qualquer consulta dos livreiros 
caso indaguem de v. sobre a questão. Ainda uma última consulta sobre ma- 
téria bancária: até agora não recebi a assinatura de La Banque. V. não 
fez o respectivo pagamento?” A seguir, em outra carta de 1950, sem data, 
LC comentará: “Recebi toda a remessa da literatura bancária, excelente e 
cuidada. Tudo muito útil, em boas condições. Mas, terrivelmente monó- 
tono e sem interesse. Há razões dobradas pelo pouco desenvolvimento 
brasileiro da matéria, porque realmente pouca coisa possui tão pouco 
interesse intelectual. De qualquer maneira, continuo perseguindo o meu 
lado de leitor de assuntos desinteressantes. Todo o [Harent] está visto.” 

68   GAUGUIN. Lettres de Gauguin à Daniel de Monfreid. 
69 Carta de Paul Gauguin a André Fontainas, fev. 1903. “Apesar disso, eu envio 

[uma carta] de tempos em tempos a Vollard, o suficiente para ganhar custo- 
samente um pedaço de pão e medicamentos. Vollard, eu creio, esconde tudo 
isso [os quadros] com a intenção de especulação — sem dúvida.” Tradução 
da autora. 

70    Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 20 jul. [1950]. 
71 O episódio é pouco conhecido na literatura especializada, com exceção do 

livro de Jean Bouvier, que se tornou o clássico sobre o evento: Le krach de 
l’Union Générale, 1878-1885. Paris: PUF, 1960. 

72   Nesta data, 4 mar. 1891, a Librairie Charpentier lançou a primeira edição de 
66.000 exemplares. 
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73 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, segunda-feira de carnaval 
de 1952. Cita expressamente René Huyghe, curador do Departamento de 
Pinturas e Desenhos do Louvre, por ocasião da Exposição Comemorativa do 
Centenário de Paul Gauguin, no verão de 1949: “Escrevi-lhe, recentemente, 
enviando uma relação de obras de Gauguin que, em 1937, estava em mãos 
de particulares. Tal relação foi retirada do conhecido álbum sobre Gauguin, 
publicado pela Hyperion Press no mesmo ano. Os meus livros estão fora de 
ordem de modo que não encontrei no momento, embora muito o procurasse, 
o catálogo publicado por ocasião do centenário do pintor (1949) que é bem 
atualizado. Foi v. mesmo que o enviou e será facilmente encontrado em Paris. 
A exposição foi na Orangerie des Tuilleries e o catálogo tem uma excelente 
introdução de René Huyghe. Ele atualiza e informa sobre o paradeiro de 
muitos quadros de P. Gauguin que em 37 estavam com a vaga indicação de  
coleções particulares. Se não lhe foi possível encontrá-lo, escreva-me um 
bilhete que logo o farei seguir via aérea.” 

74   GAUGUIN. Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis, p. 20. 
75    Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 20 jul. [1950]. 
76 GAUGUIN. Lettres de Gauguin a sa femme et a ses amis, p. 21. “A partir de 

1900, Ambroise Vollard armazenou as telas de Gauguin no famoso porão de 
sua loja, na rua Laffitte, certamente com o propósito de estabelecer um dia sua 
participação no lucro [da venda] em seu benefício.” Grifos de LC. Tradução 
da autora. 

77   Editora Bernard Grasset. 
78 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 20 jul. [1950]. Grifos de 

LC. 
79    Carta de LC a Jorge d’Escragnolle Taunay, 19 set. 1950. 
80   Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 25 jan. 1952. 
81 Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres, 1º jul. 1951. J.C.=Jornal do 

Comércio. 
82    Carta de LC a Raul Fernandes, 24 jan. 1951. 
83 Carta de LC a João Camilo de Oliveira Torres. 1º jul.1951. Luiz Camillo fez 

por essa época uma pequena viagem a Belo Horizonte e ao voltar conta ao 
irmão os seus planos de escrever. 

84 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 25 jan. 1952. O quadro aqui 
referido é Auto-retrato perto de Golgotá. 1896. 76 x 64 cm. Museu de Arte. 
São Paulo. W534. 

85 Ave Maria – Ia orana Maria – 1891. 114x89 cm. Metropolitan Museum of Art. 
Nova York. W428. 

86 Manao Tupapau – O espírito dos mortos em vigília – 1892. 73 x 92 cm. 
Galeria de Arte Allbright Knox. Buffalo. Catálogo Wilderstein: W457. Entre as 
grandes obras-primas de Gauguin, esta é uma pela qual ele tinha um carinho 
todo especial, e para a qual estabeleceu o preço mais alto entre todas as suas 
telas, 2.000 francos, na esperança de talvez não vendê-la e poder conservá-la 
consigo. 
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87    Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 26 jul. [1950]. 
88 Octave Mirbeau, Paul Gauguin, l’Echo de Paris, 16 fev. 1891. Publicado como 

prefácio ao Catálogo de uma venda de 30 quadros de Paul Gauguin. Paris, 
1891, 3-12. Reimpresso em Des artistes. Paris, 1922, p. 119 e 129. 

89 GAUGUIN. Cahiers pour Aline. Bibliothèque d’Art et d’ Archeologie, Paris, 
Fondation Jacques Doucet. Para fac-símile ver Damiron, 1963. 

90 Paul Gauguin descreve o quadro em carta de 8 dez. 1892 à mulher Mette: 
“Um dia tive de ir a Papeete. Prometi voltar naquela mesma noite. Na volta, 
a charrete quebrou no meio do caminho: tive que continuar a pé. Cheguei 
a minha casa à uma hora da manhã. Como eu tinha naquela ocasião muito 
pouco óleo guardado — precisava reabastecer o estoque — a lamparina havia 
se apagado e o aposento estava em completa escuridão quando entrei. Senti 
medo e, mais ainda, desconfiança. Seguramente o pássaro havia voado. 
Risquei fósforos e vi… Imóvel, nua, deitada de bruços sobre o leito, os olhos 
arregalados de medo, Tehaurana me olhava e parecia não me reconhecer. E 
se ela me tomasse por um Tupapau, um dos demônios de sua raça? 
A pobre criança voltou a si finalmente, e eu fiz tudo que pude para restaurar-lhe a 
confiança. ‘Nunca mais me deixe assim sozinha sem luz! O que você andou 
fazendo na cidade? – você foi andar com mulheres, daquelas que vão ao 
mercado beber e dançar e se entregarem aos oficiais, aos marinheiros, a todo 
mundo?’” 

91  GAUGUIN. Carta a Mette. CxxxIV, p. 237. In: Lettres de Gauguin a sa femme 
et a ses amis. 

92 O mais célebre dos nus taitianos de Gauguin, Nevermore é similar a O espí- 
rito dos mortos em vigília, mostrando uma moça assustada, dando as costas 
para o que ela pensa ser um espírito incorporado em um corvo no parapeito 
da janela. O corvo e o título do quadro são referências diretas ao poema 
de Edgard Allan Poe, com o sinistro refrão do corvo: Nunca mais. Gauguin 
escreveu sua própria descrição de Nevermore : “Quis sugerir, através de um 
simples nu, uma certa luxúria bárbara que há muito já desapareceu. Toda a 
obra está saturada de cores que são sombrias e tristes… como o título, 
Nevermore; não exatamente o corvo de Edgar Poe, mas o pássaro do demônio 
que faz a vigília… Penso ser uma boa tela.” 1897. 

93 As últimas palavras escritas por Gauguin a Daniel de Monfreid serão: “Todas 
estas preocupações me matam (Toutes ces préocupations me tuent).” 1903. 

94    Carta de LC a Mário Calábria, 7 abr. 1952. 
95  ALVIM. Luiz Camillo. Dez. 1953. In: História, cultura & liberdade, p. 184. 
96    BRAGA. Morte. Correio da Manhã, 4 set. 1953. 
97 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, 26 jul. [1950]. “Ainda uma 

consulta. Nos USA, atualmente, as empresas de gravação de discos (Columbia, 
Victor, etc.) estão substituindo todos os seus discos, por gravações modernas 
de pequena rotação (331/2 rotações por minuto ou LP — long-playing). É uma 
revolução espetacular, pois, os discos são inquebráveis podendo ser facilmente 
transportados por avião, leves e sem aquele horrível chiado. Na França há 
qualquer coisa semelhante? Há catálogos ou relações?” 
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98 Albert Schweitzer (1875-1965) – Médico missionário, teólogo, músico e filósofo. 
Nasceu em Kaisersberg, Alemanha. Em 1896 tomou a decisão de viver para a 
ciência e a arte até os 30 anos e devotar então o resto de sua vida ao serviço 
da humanidade. Fiel a essa promessa, fundou um hospital para o combate à 
lepra e à doença do sono em Lambaréné, na áfrica Equatorial Francesa, onde 
ficou até o fim dos seus dias. Recebeu o prêmio Nobel em 1952. 

99    Carta de LC a Mário Calábria, 7 abr. 1952. 
100 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, [circa 1950]. 
101 Carta de LC a Roberto Luís Assumpção de Araújo, Segunda-feira do carnaval 

de 52. 
102  Carta de LC a Mário Calábria, 2 ago. 1952. 
103  ANDRADE, C. D. Luís Camillo, Itabirano. Correio da Manhã, 26 set. 1953. 
104  A carta está reproduzida tal como foi escrita. 
105 O Dr. Nelson Botelho Reis, que passou a tratar LC depois de seu retorno ao 

Rio de Janeiro, havia assistido à sua operação no Massachusetts Memorial 
Hospital. 

106 O bilhete: “Não esquecer de pedir ao Dr. Nelson [Botelho Reis] ou Alberto 
[Mibielli de Carvalho] de deixar a receita da injeção que tomei à noite – Em  
hipótese alguma, pois, sem ela não teria resistido à noite. Dar uma gratificação 
a este rapaz.” Sublinhado por LC. 

107 Luiz Felippe, o filho mais velho, estava de fato em São Paulo, trabalhando. 
Nota da autora. 

108  ANDRADE, C. D. Luís Camillo, Itabirano. Correio da Manhã, 26 set. 1953. 
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Uma das coisas mais fascinantes no livro de Maria Luiza Penna 
Moreira sobre Luiz Camillo de Oliveira Netto é o que a autora 
chama de “considerações subjacentes”. Como ela própria explica, 
são “reflexões feitas à medida da elaboração da biografia”(p. 34) e 
que, apesar de muito livres, não chegam a ser digressões, porque 
guardam sempre uma relação temática com o que foi exposto 
nas páginas anteriores. Em boa etimologia, “subjacente” é o que 
está debaixo, e é justamente disso que se trata: um texto embaixo 
do texto, um subtexto ao mesmo tempo teórico e intensamente 
pessoal, que explica a cada passo as intenções da autora e revela 
as dificuldades que ela teve que enfrentar. 

Meu texto tem outro estatuto tópico. Pretende estar do lado, 
e não debaixo, e por isso, também fiel à etimologia, optei por 
outra palavra: adjacente. Usando o prefixo ad, que significa ao 
lado de, quis deixar claro que meu texto é da mesma natureza 
da glosa, do comentário, e de outros gêneros essencialmente 
“laterais.” É o que penso fazer: considerações adjacentes sobre 
as considerações subjacentes. 



CONSIDERAÇÕES  SUBJACENTES  I 
AS CARTAS 

 
 

A correspondência constitui a maior parte do arquivo sobre 
o qual trabalhou a pesquisadora, e por isso justifica-se que ela 
tenha começado por esse tema. 

Entre outras coisas interessantíssimas, ela se refere ao esta- 
tuto ambíguo da carta, intersecção do público e do privado e 
comunicação por assim dizer solipsística, pois, se é fala, é fala 
com um interlocutor que por definição está ausente. Mas o mais 
apaixonante nesse texto é que ele debate a condição de uma 
biógrafa que é também filha do biografado. Com isso, ela põe no 
centro da discussão a questão da imparcialidade da pesquisadora. 
Deve a dimensão afetiva ser totalmente afastada? 

Para um historiador positivista, a resposta seria afirmativa. Mas, 
na época pós-positivista que vivemos hoje, estamos autorizados 
a alimentar algumas dúvidas a respeito. 

Desde as primeiras páginas do seu trabalho, a autora introduz 
o fator pessoal, contando que, ao completar 15 anos, ganhou 
do seu pai a correspondência completa de Madame de Sévigné. 
Maria Luiza compara em seguida a atividade epistolográfica de 
seu pai e a da grande dama da Corte de Luís xIV, e conclui que 
nos dois casos havia uma paixão propulsora: no caso de Madame 
de Sévigné, era o amor por sua filha; e, no caso de Luiz Camillo, 
o amor pela história do Brasil e pela pesquisa histórica. 

Mas no caso de Luiz Camillo, penso que havia outro afeto 
em jogo, menos abstrato. Ao presentear sua filha com o maior 
monumento de amor parental que a literatura clássica produziu, 
Luiz Camillo estava dizendo que seu amor pela menina de 15 
anos era idêntico ao amor de Madame de Sévigné por sua filha, 
Madame de Grignan. O presente de aniversário simbolizava a 
equiparação das duas filhas enquanto objetos de amor e dava 
a entender que, assim como Madame de Grignan fora a grande 
destinatária das cartas de Madame de Sévigné, a adolescente 
brasileira seria a verdadeira destinatária das cartas do pai, mesmo 
quando dirigidas a outras pessoas. Penso que, ao colocar esse epi- 
sódio no pórtico do seu trabalho, Maria Luiza estava percebendo 
intuitivamente tudo isso, e acho mesmo que essa percepção não 
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foi somente intuitiva, como se depreende do trecho em que ela 
se refere ao encontro “entre o desejo do personagem-remetente 
e o desta pesquisadora, que mistura os dois”. (p. 70). 

Ao se referir a si própria como pesquisadora, ela produz um 
distanciamento deliberado. Ela fala em desejo, mas percebe-se 
também como pesquisadora, o que exige afastamento crítico e 
objetividade. Está claro que Maria Luiza não é da mesma linhagem 
de outras filhas, como Madame de Staël, cujo amor por Necker, 
seu pai, levou-a a uma visão idealizada da personalidade e do 
protagonismo histórico do antigo Ministro das Finanças de Luís 
xVI, ou Carolina Nabuco, cuja biografia do pai é na verdade 
uma hagiografia, omitindo por isso episódios essenciais da vida 
do grande tribuno. Contra os positivistas, Maria Luiza sabe que 
não pode nem deve colocar inteiramente entre parênteses sua 
subjetividade de filha, mas sabe também que seu projeto de 
reconstrução exige o máximo de objetividade possível. O que 
ela faz, e faz muito bem, é jogar com os dois registros, o objetivo 
e o subjetivo. 

Assim, por um lado ela coloca um aparelho conceitual exigente 
a serviço de sua subjetividade. Não usa a teoria para fingir uma 
objetividade impossível, o que seria uma racionalização risível, 
mas para “sistematizar a experiência e o contato com o autor 
estudado e seus amigos, quase todos já mortos, o que é um dado 
precioso, porque interessado”. (p. 71) 

Por outro lado, é a própria subjetividade que funciona às vezes 
como via para o conhecimento: não afetividade selvagem a ser 
“sistematizada” pela ciência, mas condição sine qua non para a 
construção de uma totalidade inteligível. É enquanto historiadora 
que ela precisa deixar-se levar por suas memórias e evocações, 
porque sem isso não poderia realizar seu trabalho científico. 
“Retiro do arquivo de Luiz Camillo de Oliveira Netto muitas cartas, 
é verdade, mas,  ao fazer isso, excluo outras. Revejo fotos. Ouço 
de novo as entrevistas, leio as transcrições. Trabalho não só com 
a memória dos outros, decerto já retalhada pelo tempo e pelas 
vivências, mas também com a minha própria memória.” (p. 71) 

Pensamos involuntariamente na escuta flutuante, pela qual o 
analista se deixa impregnar por suas impressões e associações, 
sem ideias preconcebidas, e nas construções, pelas quais ele 
reconstitui histórias de vida, sem que em nenhum momento a 
dimensão afetiva esteja excluída, já que o saber analítico, longe 

 
527 



de pressupor a colocação entre parênteses da afetividade, exige, 
ao contrário, a intervenção constante, nas duas direções, do amor 
transferencial. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES II 
O ARQUIVO 

 
 
 

A autora prossegue as reflexões anteriores, meditando sobre 
o arquivo, e não mais sobre a correspondência, mera parte do 
arquivo. Seu fio condutor é agora Derrida, que chama a atenção 
para a etimologia da palavra arché, ao mesmo tempo começo 
e autoridade, lugar onde as coisas se originam e lugar de onde 
emana o comando, de onde os arcontes exercem sua magis- 
tratura. Derrida fala no “mal d’archive”, na pulsão arquivística, 
desejo de compulsar arquivos, para reencontrar a origem e 
decifrar o comando que vinha do passado. 

Sem dúvida, Luiz Camillo sofria desse mal, era movido pelo 
desejo de mergulhar em todos os arquivos — o Arquivo Público 
Mineiro, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Arquivo 
Ultramarino. Também ele queria encontrar as fontes da história 
brasileira, recuar a seus começos, na esperança de  encontrar 
neles diretrizes “arcônticas”, autorizadas, capazes de legitimar o 
projeto de refundação do Brasil em que a geração de Luiz Camillo 
acreditava  apaixonadamente. 

Num certo sentido, o projeto de Maria Luiza foi a mímese do 
projeto de Luiz Camillo. Este consultara arquivos para encontrar 
o Brasil, do mesmo modo que ela consultou o arquivo de Luiz 
Camillo para encontrar o pai. Em sua busca, Luiz Camillo encon- 
trara obstáculos materiais — o fato de que os documentos mais 
antigos se encontravam em arquivos estrangeiros, seu mau estado 
de conservação, a precariedade das técnicas de reprodução. Os 
obstáculos encontrados por Maria Luiza eram da ordem da resis- 
tência psíquica, porque seu objeto era um arquivo “patriarcal”, 
palavra composta de patris - archivum, literalmente, arquivo do 
pai. (p. 159) A meta de sua busca também era a arché, começo 
e comando. Mas o começo de Luiz Camillo era Itabira, o dela 
era a relação original de filiação. O comando de Luiz Camillo 
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era a voz que vinha do passado nacional, o dela era a ordem de 
mergulhar no arquivo, essa ordem que o pai lhe dera, implicita- 
mente, quando transformou a menina de 15 anos na verdadeira 
destinatária das cartas que ele escrevera ao longo da vida. 

Ao mesmo tempo, é preciso desobededer obedecendo, como 
se o comando de Édipo só fosse plenamente obedecido quando 
Antígona se afastasse de uma obediência literal. É preciso citar 
na íntegra essa passagem, uma das mais belas do trabalho. Para 
interpretar o arquivo, diz a autora, “devo obedecer ao pedido 
paterno: organizar esse arquivo, inventariá-lo, dotá-lo de acessi- 
bilidade. Reconstruir uma tradição e apresentar as homenagens 
filiais. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim opõe-se ao 
comando paterno. O meu texto inclui o dele, mas é uma cons- 
trução minha, a partir de suas cartas, de suas palavras. Como 
lidar com essa herança? É preciso, ao contrário de Hamlet, exor- 
cizar os fantasmas e obedecer a outro comando, mesmo que em 
contradição ao primeiro. Para construir sua própria identidade 
como escritora e intelectual, além do desejável rigor crítico, a 
pesquisadora-filha necessita escolher a herança que mais a atrai, 
nunca atingindo a inteireza de uma história, o conhecimento da 
totalidade.” (p. 159) 

A alusão a Hamlet talvez não seja inteiramente exata, porque 
também o jovem príncipe da Dinamarca obedeceu desobede- 
cendo. Desobedeceu, retardando o quanto pôde a execução da 
ordem paterna, e obedeceu, matando o rei no quinto ato. Mas 
a analogia que me ocorre é outra. Penso no velho pai de Freud 
dando-lhe uma Bíblia de família, com uma dedicatória em 
hebraico, na qual exortava o filho, indiretamente, a que voltasse 
ao estudo da Torá e à fé dos seus antepassados. Quarenta anos 
depois, Freud escrevia “Moisés e o monoteísmo”, em que retoma 
as fontes bíblicas e reescreve a história de Moisés. Segundo o 
historiador israelense Yerushalmi, seria um caso de “obediência 
diferida” ao pai. É verdade. Mas também é verdade que se tratava 
de uma obediência relativa. Seu livro é um texto rigorosamente 
ateu, em que Javé é a transformação de Aton, divindade solar 
egípcia, em que o próprio fundador do povo eleito, Moisés, é 
um egípcio, e em que Moisés, figura venerada entre todas, é 
assassinado pelo seu povo. Nada mais herético. Teria sido desse 
gênero a “obediência diferida” de Maria Luiza? 
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CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES III 
A  HISTÓRIA 

 
 
 

São reflexões genéricas a partir de uma experiência histórica 
muito concreta: a criação e a destruição da Universidade do 
Distrito Federal. A UDF fora criada em 1935 por Anísio Teixeira 
e contou, posteriormente, em seu corpo  docente,  além  de 
Luiz Camillo, com personalidades como Mário de Andrade, 
Afonso Arinos de Melo Franco, Cândido Portinari e Prudente de 
Morais, neto. Hostilizada pela Igreja católica, por seu laicismo, 
e mais tarde por Gustavo Capanema, por contrariar a tendência 
centralizadora do Governo Vargas, a UDF teve vida efêmera, 
sendo extinta no final de 1938. 

A autora encadeia nesse episódio uma grande reflexão sobre 
a filosofia da história. Examina o ensaio de Nietzsche sobre A 
vantagem e a desvantagem dos estudos históricos e conclui que 
tanto a capacidade de lembrar quanto a de esquecer são essen- 
ciais à saúde psíquica dos homens e dos povos. Tanto o homem 
hipermnésico quanto o amnésico estão fora da história, porque 
toda história é uma reconstrução, e esta supõe a faculdade de 
recordar, mas também a de selecionar, e não há seleção sem 
perda quantitativa de substância vivida. 

Estou de pleno acordo com Maria Luiza. Não é por acaso que 
a história não está diretamente sob a inspiração de Mnemosine, 
deusa da memória, e sim sob a de uma de suas filhas, Clio, 
musa da história, mas também da poesia épica, como se  os 
gregos quisessem ensinar-nos que a história é as duas coisas, 
lembrança das res gestae, e também o esquecimento seletivo de 
todos aqueles fatos que não sirvam para a construção da figura 
do herói. Luiz Camillo tinha em grau eminente o primeiro requi- 
sito do historiador, a faculdade de lembrar-se. Toda sua vida foi 
reminiscência, primeiro de Itabira, depois de Minas, depois do 
Brasil. Mas teria também o segundo requisito, a capacidade de 
esquecer-se? Sem dúvida, e é por isso que o arquivo constitui a 
imagem emblemática de sua relação com a história. O arquivo 
é aquilo que foi arquivado, e que nesse sentido foi esquecido, 
mas é igualmente lembrança virtual, reativação sempre possível 
do material arquivado. 
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Depois de sua experiência dolorosa na UDF, Luiz Camillo vai 
trabalhar no Itamaraty, onde a palavra “arquivo” é usada nos dois 
registros. O diplomata consulta o arquivo central da Casa quando 
quer inteirar-se dos antecedentes de um assunto corrente, isto é, 
recordar. E dá “traço de arquivo” em expedientes que ele quer 
relegar ao esquecimento provisório dos maços, isto é, esquecer. 
Aliás o próprio “traço de arquivo” é algo de curioso. Não é nem 
um risco vertical, o que poderia dar a impressão de um tempo 
progressivo e ascendente, nem um traço horizontal, que sugere 
a ideia de um tempo estacionário, mas um desenho composto de 
duas linhas oblíquas, em que tanto o fato de serem duas linhas, e 
não apenas uma, quanto o fato de estarem, enquanto oblíquas, a 
meio caminho entre a verticalidade e a horizontalidade, sugerem 
que o arquivamento obedece a uma geometria especial, em que 
a linha da lembrança existe sempre lado a lado com a linha do 
esquecimento. 

Ao incorporar a seu arquivo pessoal as atas da UDF, Luiz 
Camillo deu esse estatuto ambíguo a um dos episódios mais 
penosos de sua vida, salvando-o do esquecimento, e ao mesmo 
tempo relegando-o a um acervo que por definição só é lembrado 
quando o pesquisador abre as  gavetas.  É  dessas  duas  coisas 
que ele precisava para lidar com o trauma da extinção de sua 
Universidade, já que, segundo Freud, só podemos livrar-nos de 
um trauma psíquico pela condensação de duas atitudes — a 
elaboração do trauma, pela volta obsessiva, nos pensamentos 
e nos sonhos, à situação de conflito que originou o trauma; e 
a denegação do trauma, a fuga para frente ou para trás, para a 
memória de uma situação pré-traumática — ou pela antecipação 
imaginária de um futuro pós-traumático. 

Talvez essa ambivalência tivesse ocorrido em todos os inte- 
lectuais que compunham o Conselho da Universidade, o que 
pode ser deduzido de um ato falho cometido pelo Reitor Baeta 
Vianna. Disse ele, na última ata, que “se a UDF desaparecesse, 
nesse momento, não estaria como Tróia o lucus urbi, mas, apenas, 
fugacíssima lembrança dos que a ela pertenceram”. (p. 215, 588) 
Ou seja, em vez de ser um espaço verdejante (lucus) que estivesse 
para o Rio como o bosque sagrado de Tróia estava para a cidade 
de Príamo (urbi ), a UDF seria mera lembrança na memória dos 
que dela tinham participado. 
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Acontece que, num notável trabalho de pesquisa, Maria Luiza 
descobriu que a citação estava errada, o que não deixava de 
ser estranho num humanista como Baeta Vianna. Virgílio men- 
ciona o lucus de Cartago, e não o de Tróia. É no episódio em 
que Enéias vê do alto de uma colina a cidade fenícia, no meio 
da qual estava um lucus, um bosque sagrado: “Lucus in urbe 
fuit, laetissimus umbrae...” (I, 441) (“Havia um bosque no meio 
da cidade,  cheio de  sombras  luxuriantes...”). Desse  modo, o 
Reitor ilustrou exemplarmente as duas atitudes com relação à 
história, a memória e o esquecimento. Recordou-se de Virgílio, 
mas esqueceu-se das palavras exatas e do contexto geográfico 
da citação. Sua lembrança existia, mas era “fugacíssima”, e com 
isso ele simbolizava, com sua própria amnésia, o destino que 
ele antecipava para as lembranças associadas à UDF. O lapso 
ilustrou, também, as duas tendências usadas para lidar com o 
trauma, a realista, que tem plena consciência do horror da expe- 
riência traumática, e a utópica, que foge para um passado ou um 
futuro sem trauma. Ao falar em “fugacíssima lembrança”, o Reitor 
estava claramente pensando em outra passagem da Eneida, em 
que é a própria Tróia, consumida pelo fogo, que só sobrevive 
na “fugacíssima lembrança” de Enéias e seus companheiros: 
“Litora cum patriae lacrimans portusque relinquo / Et campos, 
ubi Troia fuit.” (III, 10-11: “Deixo, em prantos, as praias nativas, 
os portos e os campos daquilo que um dia foi Tróia.”). Ou 
seja, o Reitor estava simbolizando sua plena consciência de 
que a UDF estava condenada, como Tróia. Um dia, o 
passante veria prédios vazios onde outrora existira a UDF: ubi 
Troia fuit. Ao mesmo tempo, pelo mecanismo de realização de 
desejo, estava exprimindo a esperança de que ela pudesse 
ressuscitar um dia, como ressuscitaria a cidade de Heitor 
quando Enéias lançou, na Itália, as sementes de uma segunda 
Tróia: Roma. 

Quem seria Enéias, na imaginação da autora? Sem responder 
diretamente, lembro que, segundo Virgílio, Enéias ao embarcar 
levou consigo os deuses domésticos e os grandes deuses, 
Penatibus et magnis dis (III, 12). Com isso, Tróia não se perdeu 
de todo. E lembro também que Luiz Camillo levou consigo 
as atas da UDF, impedindo com isso que ela desaparecesse 
inteiramente. 
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CONSIDERAÇÕES SUBJACENTES IV 
O INTELECTUAL 

 
 
 

O tema, aqui, é o papel do intelectual em sua relação com a 
política, reflexão motivada pelo perfil biográfico de Luiz Camillo, 
ao mesmo tempo intelectual e homem de ação, historiador obje- 
tivo e co-inspirador do Manifesto dos Mineiros. O tema fascinava 
os intelectuais brasileiros na época de Luiz Camillo. Deveriam os 
intelectuais dedicar-se exclusivamente ao culto das ideias gerais, 
sem qualquer intromissão na esfera prática? Era, aparentemente, 
a tese defendida por Julien Benda, em seu livro La trahision 
des clercs. Os “clérigos” que abandonassem o terreno das ideias 
abstratas estariam “traindo” sua vocação. Ou deveriam sair de 
sua torre de marfim e descer à militância política? A maioria dos 
intelectuais brasileiros optou por essa posição, alguns por meio de 
uma ação clandestina, voltada contra a ditadura Vargas, como foi 
o caso de Luiz Camillo, e outros, como Drummond, colaborando 
com o Estado, não tanto por adesismo, mas por acreditarem que 
ele encarnava os ideais transformadores da Revolução de 30. É 
notável, a esse respeito, a influência dominante exercida nessa 
geração por Karl Mannheim, que defendeu a teoria, entusiastica- 
mente endossada por nossos intelectuais, de que a intelligentsia 
era um estrato “livremente flutuante”, que, por estar desprendida 
de vínculos e interesses específicos, estava mais qualificada que 
qualquer classe social para compreender o todo e assessorar o 
Príncipe na condução do Estado. Dei-me uma vez ao trabalho de 
perguntar a várias pessoas dessa geração sobre o autor que mais 
as influenciara, e a grande maioria indicou Mannheim. 

E hoje? O intelectual demitiu-se de suas grandes ambições 
históricas. Não se vê mais como um funcionário do absoluto, 
como um porta-voz do universal, como um agente da história 
ou como um burocrata do Weltgeist. O intelectual hoje é, pura 
e simplesmente, um ator social entre outros. Mas como todos os 
atores sociais têm funções diferenciadas, o importante é saber 
quais as funções especializadas que incumbem ao intelectual. 
Seria o intelectual orgânico de Gramsci, a serviço de uma classe 
ou de um partido político? Creio que não. Não cabe mais esse tipo 
de subordinação. O intelectual seria uma “inteligência livremente 
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flutuante”, uma freischwebende Intelligenz, no sentido de Karl 
Mannheim, não vinculada a nenhum contexto social específico? 
Creio que não. O intelectual flutuante é tão leve que pode decolar 
e entrar em órbita, perdendo-se no espaço. 

Minha impressão é de que o intelectual de hoje parece-se 
justamente com o “clérigo” de Benda, tão abominado pela elite 
brasileira dos anos 1940. Ao contrário do que se julgava, ele não 
condenava os “clérigos” por terem tomado uma posição política, 
mas por terem aderido aos particularismos de raça, de nação, 
de língua. Os “traidores” eram os intelectuais de direita, como 
Bourget, Barrès, Maurras, d’Annunzio, Kipling, que tinham 
renunciado ao privilégio máximo da inteligência crítica, o privi- 
légio da universalidade. Longe de ser uma posição apolítica, era 
uma posição política à outrance, cujo efeito era condenar todos 
os fascismos, além de qualquer apelo possível. Em nossa época, 
dominada pelo choque dos particularismos enraivecidos, preci- 
samos mais do que nunca do “clérigo” universalista de Benda. 

O “clérigo” moderno descende daquele homem de letras que, 
em 1898, assinou a Petição dos Intelectuais contra a condenação 
de Dreyfus. Foi nessa ocasião que surgiu a palavra “intelectual”. 
Escritores militantes, já os havia antes, como Voltaire batendo-se 
a favor da reabilitação de Calas e os niilistas russos combatendo 
a autocracia czarista. Mas o intelectual como tal surgiu especifi- 
camente no contexto de uma sociedade democrática moderna, 
com imprensa livre e pluralismo partidário. Os intelectuais, nesse 
sentido, são aqueles homens que defendem posições universalistas, 
que não se deixam circunscrever por fronteiras nacionais, que 
não se subordinam a tribalismos de nenhum tipo. Não são porta- 
vozes de nenhuma particularidade específica, mas, ao contrário 
do intelectual mannheimiano, nada têm de “flutuantes”, pois são 
ligados ao universal concreto, a tudo aquilo que num momento 
dado corresponde aos interesses mais gerais do espírito humano. 
Apesar da aparência altissonante da frase, este é um papel mo- 
desto. Não se quer que o intelectual se arrogue em defensor do 
absoluto, numa espécie de ventríloquo de Deus. Como disse, 
ele é um ator social entre outros. Mas é um ator social com uma 
incumbência que só ele pode exercer: a de pensar. 

Essa função é tão importante, também politicamente, sobretudo 
politicamente, que a meu ver chegou o momento de inverter a 
décima primeira tese sobre Feuerbach, de Marx, que todos nós, 
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em nossa mocidade, sabíamos de cor. Até agora, disse Marx, os 
filósofos tinham se limitado a interpretar o mundo de diferentes 
maneiras. Trata-se, agora, de transformá-lo. Mas depois de tantas 
transformações do mundo, no pior sentido, sentimo-nos tentados 
a dizer o contrário. Os comissários do povo, os executivos de 
empresas multinacionais e os Secretários de Defesa dos Estados 
Unidos já transformaram suficientemente o mundo. Trata-se, 
agora, de interpretá-lo. É a hora e a vez da reflexão interpre- 
tativa, trabalho próprio desse ator social sui generis chamado 
intelectual. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES  SUBJACENTES  V 
O  CONSPIRADOR 

 
 
 

Como o título indica, a autora está se referindo aqui às ativi- 
dades clandestinas de Luiz Camillo, primeiro em 1930, quando, 
segundo depoimento de Pedro Nava, ele tinha fantasiado a 
produção de dezenas de incêndios e explosões, e depois, entre 
1942 e 1945, como um dos principais articuladores da resistência 
à ditadura Vargas, inclusive assinando e ajudando a difundir o 
Manifesto dos Mineiros. Maria Luiza insere nesse texto algumas 
de suas reflexões mais interessantes sobre a filosofia da história, 
em que debate a questão da contemporaneidade do passado. 

Ilustra esse tema com a famosa conferência feita por Mário de 
Andrade no Itamaraty, a propósito dos 20 anos da Semana de Arte 
Moderna, em que o escritor paulista fala do presente a pretexto 
de falar do passado. Mas é o próprio Luiz Camillo que fornece os 
melhores exemplos. Numa de suas cartas, ele diz que em certos 
momentos sente-se fora de sua época e tem a impressão de ter 
passado sua “infância na idade média, na renascença ou, no má- 
ximo, no princípio do século xVIII”. (p.328) Em outro exemplo, 
logo depois de ter sido demitido do Itamaraty por suas atividades 
políticas, Luiz Camillo recebe de um amigo uma carta “cifrada”, 
em que o remetente, para driblar a censura, manda recados pela 
citação de duas epístolas bíblicas, uma de São Paulo e outra de 
São João. É o passado da história sagrada intervindo no presente 
como forma de comunicação atual e de legitimação retrospectiva 
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a partir de duas autoridades incontestáveis, que funcionam assim 
como verdadeiros “arcontes”, no sentido de Derrida. 

Mais: de algum modo essa referência à epistolografia sagrada 
legitima o próprio trabalho de Maria Luiza, na medida em que 
investe de uma dignidade sacrossanta o principal objeto de inves- 
tigação da autora — as cartas. 

Mas por que inserir essas reflexões num capítulo sobre 
“O conspirador”? A explicação está na filosofia da história de 
Walter Benjamin, mencionada pela autora. Benjamin concebe a 
história numa perspectiva não-linear, descontínua, na qual cada 
presente, em vez de se ver como a culminação de um processo 
cumulativo, comunica-se com certos passados e os percebe como 
sincrônicos. Assim, a Revolução Francesa se compreendia como 
uma Roma ressurreta. Essa concepção de história é o oposto 
da concepção marxista ortodoxa, para a qual a transformação 
revolucionária se dará pelo lento amadurecimento das condições 
objetivas. Ao contrário, a concepção de Benjamin é de que a 
missão da classe revolucionária é interromper bruscamente o 
processo histórico. A forma de atuação política correspondente 
a essa filosofia é a do putsch, cujo modelo, para Benjamin, é o 
18 Brumário de Luís Bonaparte. Ora, quem era Napoleão III 
senão o rei dos conspiradores? O conspirador quer intervir no 
processo histórico, independentemente de qualquer teleologia, e 
o faz de modo voluntarista, inclusive pelo uso da violência, sem 
interrogar supostas tendências imanentes ao real. A linguagem 
de Benjamin é coerente com essa descrição. Ele usa metáforas 
extremamente reveladoras, como “explodir” ou fazer “saltar pelos 
ares” o continuum da história linear. 

Ao citar Benjamin, Maria Luiza não está evidentemente que- 
rendo dizer que Luiz Camillo fosse usar seus conhecimentos de 
química para produzir artefatos explosivos. Ela está querendo 
ilustrar um traço muito peculiar da consciência histórica de Luiz 
Camillo, sua capacidade de “presentificação” do passado mineiro. 
Tudo se passa como se, ao conspirar contra Vargas, ele estivesse 
se comunicando  com  outros  conspiradores, os  que  fizeram  a 
Inconfidência. Ao escolher o Dezoito mineiro como o passado 
de que se sentia contemporâneo, Luiz Camillo estava sendo 
inconscientemente benjaminiano. Mas para que paráfrases, se a 
autora exprime essa ideia melhor que ninguém? Diz Maria Luiza: 
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“O certeiro chamamento bíblico na carta de solidariedade, tanto 
por sua forma críptica quanto por seu conteúdo, sinaliza para a 
fecundidade da pesquisa do historiador, que arranca da tradição 
das revoltas mineiras a palavra de ordem para a desestabilização 
do autoritarismo vigente.” (p. 329) 

Espero que essas considerações “adjacentes” tenham contri- 
buído para pôr em relevo a extraordinária riqueza das conside- 
rações “subjacentes” que servem de substrato teórico e pessoal 
ao trabalho de Maria Luiza Penna Moreira. 
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ANEXO A 
ÁRVORE GENEALÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 

Manoel José Teixeira 
de Almeida Cunha 
Ribeira de Penna 

(Casa de Touça Boa) 

Maria dos Prazeres 
de Carvalho 

e Souza Penha 
(Casa de Brunhado) 

 
Major Paulo 

José de Souza 
1773-1849 

Maria 
Joaquina 
Dias de 
Freitas 

Manuel 
Gonçalves 
Campos de 

Oliveira 

 
Mariana 

Gonçalves 
de Jesus 

 
 
 

Ana 
Moreira 

Domingos José 
Teixeira Penna 

1790 - 1859 

Rosa Maria da 
Conceição Dias de 

Souza – 8ª filha 

Manuel 
Gonçalves 
de Oliveira 

 
 

Afonso 
Augusto 
Moreira 
Penna 

Maria Rosa de 
Oliveira Penna 
(vovó Rosa do 

Girau) 1828-1916 

 
Capitão João Camilo de 

Oliveira (Su Rão Camilo) 
1806-1883 

 

 
José Luiz  

da Silva Torres 

 

 
Joaquina Penna 
da Silva Torres 

 
 

Luís Camilo de 
Oliveira Penna 

1845-1933 

Maria Luiza de 
Oliveira Torres (Totota) 

1855-1927 
 
 

João Camilo  
de Oliveira Torres 

1874-1931 
 
 

Luiz Camillo de 
Oliveira Netto 

1904-1953 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João 
Coelho 
Linhares 

 
Antônia Maria 

de Souza 
 

 
 
 

Isabel 
Maria 

dos Anjos 

 
Antônio 
Joaquim 

de Carvalho 

Maria 
Henriqueta 
de Carvalho 

e Silva 

 
Daniel 

Henrique 
Utsch 

 

 
Ana Rosa 
de Jesus 

 
 

Joaquim 
de Assis 
Freitas 

Drummond 

águeda 
Marinha 

Gonçalves 
Drummond 

 
Manoel 

Ferreira Pinto 
Malheiro 

 
Theodolinda 

de Melo 
Malheiro 

 
Antônio 

Serapião de 
Carvalho 

 
Ana Cristina 

Utsch de 
Carvalho 

 
 
 

Caetano Ferreira 
Pinto Malheiro 

Cristina de 
Carvalho 
Malheiro 

 
 

Rosa de Assis de Oliveira 
Drummond (Zinzin) 

1879-1934 
 
 
 
 

Elza Malheiro 
de Oliveira 
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ATA DE 30 DE DEZEMBRO DE 1938 
 

Ata da nona sessão extraordinária do Conselho Universitário da 
Universidade do Distrito Federal, realizada aos trinta dias do mês 
de dezembro de mil novecentos e trinta e oito, na sala respectiva 
da sede da Universidade, à praça Duque de Caxias, nº vinte, 
nesta capital. 
Sob a presidência do doutor José Baeta Vianna, reitor, foram 
abertos os trabalhos com a presença dos senhores conselheiros 
Luiz Camillo de Oliveira Netto, Prudente de Morais Neto, Dom 
xavier de Matos, Luiz Freire e Mário de Andrade, respectivamente 
diretores das Faculdades de Política e Economia, Filosofia e Letras, 
Educação, Ciências e Instituto de Artes. Com a palavra, o Reitor 
comunica ao Conselho que o reuniu especialmente para partici- 
par-lhe que o Exmo. Senhor Prefeito concedeu exoneração ao 
Secretário Geral de Educação e Cultura dr. Paulo de Assis Ribeiro 
a pedido deste último. Deve acrescentar — prossegue — entre- 
tanto, que não houve um motivo [grave] e de que remetesse 
rompimento de relações. O Prefeito e o ex-secretário continuarão 
a manter, entre si, as mesmas relações cordiais de antes. Por 
outro lado — acentuou o senhor Reitor — o Prefeito tem o maior 
empenho em que tudo corra, na secretaria, como o secretário 
deixou e que o seu programa será cumprido. A exoneração do 
secretário geral decorreu da impossibilidade da aplicação da 
reforma de que aquele titular se achava incumbido. Recebi — 
afirma o senhor reitor anteontem — este ofício do ex-secretário 



geral de Educação e Cultura: “Senhor Doutor Baeta Vianna, M.D. 
Reitor da Universidade do Distrito Federal. Alterações propostas 
que redundarão talvez em mudança de orientação geral da Pre- 
feitura tendo sido feitas no plano de ação do Prefeito Henrique 
Dodsworth não me permitem continuar a prestar-lhe colaboração 
como encarregado do plano de reorganização administrativa dos 
serviços da Prefeitura do Distrito Federal e conseqüentemente 
como secretário geral de Educação e Cultura. Ao deixar o cargo 
que vinha exercendo quero expressar-vos o meu reconhecimento 
pela colaboração que, um tão alto espírito de cooperação, pro- 
funda eficiência e [se]rena capacidade, prestastes à minha admi- 
nistração. Ter-vos na direção da Universidade do Distrito Federal 
constituiu, para mim, um motivo de orgulho e de esperança de 
poder realizar obra realmente útil ao país; lamento tanto mais ver 
interrompido o nosso trabalho quanto tenho a certeza de que na 
vossa dedicação poderia confiar inteiramente. Rogo-vos transmitir 
a todos aqueles que, atendendo a convite nosso nos vieram trazer 
a contribuição esclarecida e eficaz, especialmente aos diretores 
dos Institutos Universitários e dos Departamentos de Artes do 
Desenho e de Música, e ao diretor do Instituto de Educação, as 
minhas despedidas e a expressão do meu apreço e reconheci- 
mento. Fazendo votos pela vossa felicidade pessoal e para que 
possais continuar a prestar ao país, como espero e desejo com 
o mais vivo empenho, os inestimáveis serviços que lhe prestastes 
durante a minha administração, apresento-vos os meus protestos 
de alta estima e admiração. Paulo de Assis Ribeiro (assinado).” 
Devo declarar aos senhores membros do conselho — continua 
o senhor Reitor — que, nesta data, fiz remeter cópias do ofício 
que acabo de ler aos diretores dos diversos Institutos, Faculdades 
e Departamentos de que se compõe a Universidade, conforme 
desejo, digo, transmitindo aos mesmos os agradecimentos do 
secretário demissionário, conforme seu desejo formulado no 
documento que li. Ao dr. Paulo de Assis Ribeiro deve-se, conforme 
os senhores conselheiros não ignoram, a permanência da Uni- 
versidade. Seu interesse e seu desvelo por este estabelecimento 
não conheceram limites. Em várias circunstâncias e por vários 
motivos, a Universidade teria desaparecido, não fossem os esforços 
do ex-secretário pela sua existência, esforços que chegaram, às 
vezes, a levá-lo ao extremo de solicitar a sua demissão ao Sr. 
Prefeito ou a romper antigas relações pessoais — quando certas 
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imposições, administrativas ou não, deixaram de lhe permitir 
estender sobre a Universidade a sua ação protetora ou o cumpri- 
mento de seu programa com relação à mesma. Faltando esta ação 
protetora à Universidade eu me encontro em uma difícil emer- 
gência de defender, sozinho, a permanência da nossa Universi- 
dade, ameaçada por um decreto feito sob medida, para criar-lhe 
embaraços. Ninguém desconhece o estado de ansiedade que 
havia e há, dentro e fora da Universidade, em relação à atitude 
provável do Ministério da Educação — no que diz respeito à 
legalidade da nossa existência. Procurei uma fórmula e levei-a 
ao Secretário Geral de Educação e Cultura. A meu ver, a Univer- 
sidade do Distrito Federal estava autorizada a funcionar pelo Sr. 
Presidente da República, com data posterior ao decreto quatro- 
centos e vinte e um, e, portanto, nada tinha com o referido de- 
creto, que foi anterior à autorização federal. Esta opinião da 
Reitoria, exarada em opinião, seria encaminhada ao Prefeito, por 
intermédio do Secretário Geral de Educação e Cultura e, deste, 
para o Ministério da Educação. Com a colaboração do conselheiro 
Prudente de Morais Neto foi redigido o ofício seguinte: “Senhor 
Dr. Secretário Geral de Educação e Cultura: Venho à presença 
de Va. Excia. expor o ponto de vista desta Reitoria relativamente 
à explicação do decreto número quatrocentos e vinte e um, de 
onze de maio de mil novecentos e trinta e oito, à Universidade 
do Distrito Federal. Este decreto, que regula o funcionamento 
dos Institutos de ensino superior, dispõe no artigo dezessete o 
seguinte: ‘os estabelecimentos de ensino superior em que, na 
data da publicação desta lei, estiver funcionando curso não reco- 
nhecido ou simplesmente com inspeção preliminar, deverão 
requerer o reconhecimento até o dia trinta e um de dezembro 
de mil novecentos e trinta e oito’. Assim, estaria esta Universidade 
obrigada a requerer o seu reconhecimento até o próximo dia 
trinta e um do corrente, nos termos do citado decreto, se, acaso 
este lhe fosse aplicável. Na verdade, porém, tal não acontece: a 
Universidade do Distrito Federal está, em face do aludido decreto, 
em situação especial e única, de vez que o seu funcionamento 
é regulado pelo decreto municipal nº seis mil duzentos e quinze, 
de vinte e um de maio de mil novecentos e trinta e oito, decreto 
esse baixado com a autorização e a apreciação diretamente 
concedidos pelo exmo. Sr. Presidente da República, em data 
posterior à do decreto nº quatrocentos e vinte e um. Assim sendo, 
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é fora de dúvida que a Universidade do Distrito Federal, instituição 
de ensino oficial da Prefeitura do Distrito Federal, instituição cuja 
reorganização e funcionamento, regulados pelo decreto seis mil 
duzentos e quinze, foram, como se disse, autorizados e aprovados 
pessoal e diretamente pelo Senhor Presidente da República, não 
parece necessitar de qualquer outra autorização para prosseguir 
regularmente no seu funcionamento. É o que venho submeter à 
apreciação de Va. Excia. a fim de que, merecendo a aprovação 
de Va. Excia. seja levado ao conhecimento do exmo. Sr. Prefeito 
e, por ele, encaminhado, em tempo oportuno, ao Ministério da 
Educação. Apresento a Va. Excia. os protestos de minha mais alta 
estima e consideração. J. Baeta Vianna, reitor (assinado).” Este 
ofício foi encaminhado ao Sr. Prefeito pelo dr. Rui Carneiro da 
Cunha — que, no momento, responde pelo expediente da 
Secretaria Geral de Educação e Cultura — declarando-se de 
acordo com os seus termos e solicitando do senhor Prefeito o 
devido encaminhamento ao Ministério da Educação. Tivemos, 
ainda, prossegue o Sr. Reitor, que organizar o orçamento da 
Universidade, com relativa urgência, conforme é do conhecimento 
dos senhores diretores das Faculdades. À noite de ontem fui 
chamado à Secretaria das Finanças para resolver com o secretário 
alguns detalhes do orçamento apontados em contradição com a 
lei seis mil duzentos e quinze. (...) Não havendo mais supostas 
contradições entre o orçamento e a lei, comunicou-me o Secre- 
tário das Finanças que o Prefeito lhe ordenara não admitir ne- 
nhuma rubrica nova e cortar trinta por cento nas antigas. Mas 
como rubricas novas foram introduzidas, duvido que o Prefeito 
tenha feito semelhante declaração. Não foram feitos, também, os 
cortes de trinta por cento nas rubricas antigas. Achou também o 
senhor secretário que duzentos contos para publicações da 
Reitoria e das Faculdades era muito. Disse-me que no orçamento 
da Prefeitura só não tinham sido cortadas verbas de alimentação 
dos hospitais. Eu respondi-lhe que aquilo era pão do espírito, 
portanto, também alimento. A mesma rubrica ano passado confi- 
gura cem contos: assim, concordou o secretário com cento e 
cinqüenta contos. Dos demais cortes no orçamento, alguns foram 
profundos. Duzentos e vinte contos pleiteados pelo Instituto de 
Artes para a instalação do respectivo museu, equipamentos labo- 
ratoriais etc. ficaram reduzidos a oitenta. Chamei a atenção do 
Secretário das Finanças para uma verba que tinha sido aumentada, 
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aparentemente um exagero. Refiro-me à de projetos para cursos 
especiais. Disse-lhe que naquela verba não se poderia tocar, uma 
vez que se destinava a atender as despesas de cadeiras exigidas 
nos currículos e que qualquer corte, nela, traria modificações 
profundas na vida da Universidade. Ele, então, garantiu-me que 
não tocaria na verba em apreço e que as modificações a favor 
se limitavam às que aludi há pouco. O aumento total do orça- 
mento de trinta e nove sobre o de trinta e oito foi, aproximada- 
mente, de mil contos de réis. Do orçamento de trinta e nove 
[apenas] uns trezentos contos foram cortados. Referiu-se, depois, 
o Secretário das Finanças, aos cinco mil contos que solicitamos 
para a adaptação do prédio onde deverá funcionar a Universidade, 
garantindo-me que a mesma seria incluída na que foi consignada 
para as obras da Prefeitura. Fiz-lhe sentir a situação precaríssima 
de nossas instalações, afirmando-lhe que, se a verba em questão 
nos fosse negada, seria preferível o fechamento da Universidade. 
Depois desse encontro que tive com o Secretário das Finanças e 
do qual dou notícia aos senhores conselheiros, pormenorizada- 
mente, recebi a visita do Secretário Interino da Educação e Cul- 
tura, que veio felicitar-me (em nome do Prefeito, uma vez que 
este estando ocupado não poderia receber-me), porque o chefe 
do executivo municipal havia concordado, plenamente, com a 
nossa proposta dos cinco mil contos. Fiquei satisfeito com a 
notícia, pois o nosso orçamento, assim, continuava com vanta- 
gens, e os cortes se compensariam com um pouco de boa von- 
tade. Hoje, entretanto, às nove horas da manhã, soube, de fonte 
fidedigna, que o orçamento havia sofrido cortes profundos e que 
a verba pessoal, por exemplo, justamente a que o Secretário das 
Finanças prometera não tocar, havia sido reduzida de seiscentos 
e sessenta e um contos para cento e oitenta. Deduzi, então, à 
vista disso, enviar ao Prefeito a carta que lerei daqui a pouco. 
No mesmo momento em que me dispunha a enviar-lhe a carta 
referida, recebi um chamado telefônico do próprio Prefeito. Cha- 
mou-me para  declarar que  a verba que  eu tanto  exigia seria 
concedida na rubrica de obras da Prefeitura. Assim, teríamos os 
cinco mil contos pretendidos. Disse-me, mais, que desejava visitar 
o prédio a ser adaptado, a fim de [constatar] o vulto do trabalho 
a ser realizado e o índice de nossas necessidades. A sua intenção 
— afirmou — era a melhor possível em respeito à Universidade. 
Pediu-me que mandasse os contratos de reforma dos professores 
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e me fez sentir que eu teria a máxima liberdade no que enten- 
desse com respeito a modificações no quadro dos professores, 
ficando eu com a responsabilidade dos contratos renovados por 
minha indicação. Declarou-me, ainda, que achava justa a resposta 
que havíamos dado ao decreto quatrocentos e vinte e um. Apenas 
achava deselegante que se lembrasse ao Ministro da Educação 
que a Universidade estava autorizada a funcionar pelo Governo 
Federal. Mas que, entretanto, eu fizera muito bem em colocar a 
questão nos termos em que a coloquei. E dizendo-me que assumia 
toda a responsabilidade do que pudesse acontecer, não enviaria 
o ofício em questão ao Ministro da Educação, mandando até 
buscar o dito ofício com o despacho nele exarado a fim de que 
eu o visse. Apenas, acentuou, não poderia evitar novos ataques 
do Ministro da Educação à Universidade. A opinião do Prefeito, 
no que se refere à manutenção da Universidade, é a mais otimista. 
Depois de toda essa conversa, relativamente longa, declarei ao 
Prefeito o meu propósito irrevogável de exonerar-me da Reitoria, 
entregando-lhe a carta do teor seguinte: “Exmo. Sr. dr. Henrique 
de Toledo Dodsworth, M.D. Prefeito do Distrito Federal. Cordiais 
saudações. Tendo sido notificado da exoneração solicitada pelo 
Secretário Geral de Educação e Cultura, dr. Paulo de Assis Ribeiro, 
venho depor nas mãos de Va. Excia. o cargo de reitor da Uni- 
versidade do Distrito Federal, para o qual Va. Excia. se dispôs 
nomear-me, aprovando a indicação do meu nome, feita por 
aquele titular, para tão alta dignidade. Integrado no programa 
desenvolvido no departamento de Educação e Cultura no que se 
refere à UDF — quero deixar a Va. Excia. o campo inteiramente 
livre com a minha exoneração, para qualquer modificação que 
por ventura deva ser empreendida nesse setor. Estou convencido 
dos altos propósitos de Va. Excia. em prestigiar, merecida e 
patrioticamente, a UDF pleiteando por todos os meios a sua 
consolidação, não somente pela aprovação das verbas essenciais 
para a sua manutenção no próximo ano quanto por uma outra 
que lhe dará a estrutura material de que carece e fará libertar-se 
da mais grave e humilhante das suas atuais condições que é a 
falta de sede própria e condigna para o desempenho de suas 
altas finalidades culturais. Moramos, por empréstimo, em uma 
escola primária, subtraindo às crianças o conforto a que teriam 
direito pelo foro de sua propriedade; perambulamos da escola 
José de Alencar à Escola Profissional João Alfredo, ao antigo 
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Hospital Municipal, à Escola Politécnica, etc. Falta à nossa 
Universidade o substrato material que condiciona a existência 
real da coisa criada. Sem nenhuma intenção de pilhéria, se a 
UDF desaparecesse, nesse momento, não estaria como Tróia o 
“lucus urbi” mas, apenas, fugacíssima lembrança dos que a ela 
pertenceram. A consignação da verba de cinco mil contos que 
pleiteamos para adaptação do prédio que lhe fora doado por Va. 
Excia. consolidará, definitivamente, e dignamente, a UDF. Restará 
conceder à Universidade um nome que complete o seu prestígio, 
[ilegível] a sua reputação e consagre, como merece, a adminis- 
tração de Va. Excia. Espero ter a justificação de ver confirmado 
este meu desejo, insistindo com Va. Excia. no meu pedido de 
exoneração. Queira aceitar os meus protestos de estima e sabida 
consideração. J. Baeta Vianna (assinado).” 
Pediu-me, então, o Sr. Prefeito, insistentemente, para que não 
abandonasse a Universidade. Era isso, senhores, o que eu pretendia 
trazer ao conhecimento do Conselho Universitário, termina o Sr. 
Reitor. Com a palavra, o conselheiro Luiz Camillo de Oliveira 
Netto começa por afirmar que foi a melhor possível a solução 
dada pelo Reitor às exigências da legislação federal com respeito 
à Universidade. É verdade — prossegue — que a nós competiam 
as providências tomadas, isto é, a comunicação da dúvida em que 
estávamos [em relação] à autoridade superior. Em seguida, ainda 
com a palavra, o conselheiro Luiz Camillo apela para o senhor 
Reitor a fim de que permaneça na Universidade, conforme o de- 
sejo do próprio Prefeito. Pois — declara — está muito à vontade 
para reconhecer as qualidades do atual Reitor e por entender que 
nenhum sacrifício ele poderá negar à Universidade, pela qual ele 
tanto já tem feito. A Universidade — prossegue — representa 
uma tentativa única. Se deixarmos que ela se desagregue, por 
esse ou aquele motivo, não seremos unicamente culpados pelo 
seu desaparecimento, mas os responsáveis pelo fracasso de um 
plano de organização universitária no Brasil. Com a palavra o 
conselheiro Prudente de Morais Neto declara que é possível que 
a Universidade não esteja em perigo. E que “isso de se deixar 
a UDF permanentemente sujeita a alterações da administração, 
alterações mais políticas do que de outra natureza, é um mal 
que precisa ser corrigido”. A meu ver, o Reitor deveria ser esco- 
lhido pelo próprio Conselho Universitário, a fim de que pudesse 
dispor da máxima independência de ação. E, uma vez que o 
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Prefeito ofereceu ao sr. Reitor todas as garantias (compromissos 
de respeito à sua autonomia e ao que pleiteou em orçamento), 
a insistência de seu pedido de demissão não tem razão de ser. 
O conselheiro Luiz Camillo aparteia dizendo que, se a UDF já 
estivesse firmada, cada um poderia [tomar] uma atitude pessoal. 
Não, porém, no momento, que exigia um sacrifício coletivo. Com 
a palavra, o sr. Reitor diz que era esse, justamente, o seu ponto 
de vista. Não agora, porém, uma vez que o perigo não existia, 
conforme declaração do próprio Prefeito. No que diz [respeito] à 
verba, continua, também o Prefeito [ilegível] o que fosse preciso. 
Não se trata, conclui, de nenhum prestígio meu, porque nunca 
o tive com Va. Excia. O conselheiro Prudente de Morais Neto 
adianta que esse prestígio foi adquirido pelo Reitor com a sua 
atuação e com as referências do ex-secretário geral de Educação 
e Cultura. Os dois membros do conselho declaram-se solidários 
com as palavras dos senhores Prudente de Morais Neto e Luiz 
Camillo de Oliveira Netto. Nada mais havendo a tratar, o sr. Reitor 
propõe, então, que se oficie ao dr. Paulo de Assis Ribeiro — em 
nome do conselho, mas restando o pesar do [Conselho] pelo seu 
afastamento das funções que vinha exercendo com tanto brilho e 
dignidade, agradecendo-lhe, a seu tempo, as inequívocas provas 
— mais de uma vez testemunhadas — de interesse e proteção 
à Universidade. Aprovada a proposta, foi encerrada a sessão da 
qual eu, Rosário Fusco, secretário interino da Universidade, lavrei 
a [presente] ata que, depois de lida e aprovada, sem restrições, 
vai por mim assinada, com aprovação, o Sr. Reitor e os senhores 
conselheiros presentes: José Baeta Vianna, Luiz Camillo de 
Oliveira Netto, Dom xavier de Mattos e Prudente de Morais, 
neto. Rosário Fusco assina como secretário da Universidade. 
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Anexo c 
PROPOSTAS DA COMISSÃO DE ESTUDOS 
DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

 
Resolve designar os Senhores  General  EMÍLIO  FERNANDES 
DE SOUZA DOCCA, Ministro Plenipotenciário HEITOR LYRA, 
RODOLFO AUGUSTO DE AMORIM GARCIA, LUIZ CAMILLO 
DE OLIVEIRA NETTO e HÉLIO VIANA, para, sob a presidência 
do Secretário Geral do Ministério das Relações Exteriores, cons- 
tituírem a Comissão de Estudo dos Textos de História do Brasil, 
criada pela Portaria de 13 de Abril de 1943. 

 
 

Rio de Janeiro, em 16 de Agosto de 1943. a) Oswaldo Aranha. 
 
 

CONFERE: a) Sylvia Noronha (Datilógrafa cl. “D”);  
CONFORME: a) Carlos Alves de Souza (Chefe da Divisão do 
Pessoal) 
M.S.N. 

 
 

COMISSÃO DE ESTUDOS DOS TEXTOS DE HISTÓRIA 
DO BRASIL 

 
 

1. Pela portaria de 27 de Março último, do Senhor Ministro de 
Estado, compete, em resumo, à Comissão: 
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a) tomar conhecimento da bibliografia histórica nacional, 
editada no Brasil ou no estrangeiro; 

b) preparar, mensalmente, uma relação bibliográfica dessas 
obras;  

c) rever os “impressos sobre assuntos históricos, assina- 
lando as inexatidões encontradas”; 

d) apresentar pareceres ou estudos sobre questões de 
história nacional. 
2. Temos aí, pois, quatro tarefas distintas. Com relação à 
primeira, isto é, “tomar conhecimento da bibliografia histórica 
nacional”, penso que devemos apenas limitar-nos à leitura des- 
sas obras, sem entrar ainda na indagação de seu valor, de sua 
finalidade ou da idoneidade de seus autores, tarefa esta que só 
nos é confiada mais adiante, no item c. 
3. A Comissão, trocando ideias na última reunião, foi de pa- 
recer que devíamos limitar, retrospectivamente, essa “bibliografia 
histórica” que nos cabia ler a períodos de tempo certos, creio que 
a um ano a bibliografia estrangeira e a seis meses a bibliografia 
nacional. Tendo, porém, melhor refletido sobre isso, penso que 
uma vez que se trata  de tomar conhecimento, apenas, dessa 
bibliografia, sem entrar ainda no mérito das obras, o mais indi- 
cado, e que seria também o mais lógico, seria traçarmos a nossa 
tarefa neste ponto unicamente de hoje para adiante, tanto com 
relação à bibliografia nacional como a estrangeira. Não fazer, 
com relação a isso, trabalho retrospectivo. 
4. Mesmo porque essa tomada de conhecimento, digamos 
assim, iria servir para o cumprimento do item seguinte, de letra  
b, o qual é, até certo ponto, o complemento do anterior. De 
fato, diz o citado item b: “preparar, mensalmente, uma relação 
bibliográfica” etc. Ora, essa relação bibliográfica seria a própria 
bibliografia referida no item a, apenas preparada, mensalmente, 
pela Comissão, bibliografia que teria que ser elaborada unica- 
mente de agora para diante. 
5. Isto considerado, e voltando ao item a, proponho, pois, que 
tomemos conhecimento da bibliografia aparecida unicamente da 
data da instalação de nossos trabalhos para diante. 
6. Para que possamos desobrigar-nos dessa nossa tarefa, de uma 
maneira tanto quanto possível completa, sugiro que solicitemos 
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das principais bibliotecas existentes nesta capital, bem como das 
principais casas editoras do país, uma relação, se possível mensal, 
das obras publicadas sobre história do Brasil. Isto sem prejuízo 
da contribuição que cada um de nós poderá dar para o mesmo 
fim. Com relação, não às obras, mas aos “artigos divulgados em 
publicações periódicas”, a Comissão já assentou tomar uma assina- 
tura dos respectivos recortes numa agência destinada a esse fim. 
Sem embargo da contribuição que cada um de nós poderá dar. 
7. Com relação à bibliografia aparecida no estrangeiro, também 
a Comissão já assentou mandar tomar assinatura de recortes nas 
principais agências do Continente. Isto com relação aos artigos 
dos jornais e revistas. Com relação às obras de história, de inte- 
resse para o Brasil, penso que poderíamos solicitar das principais 
casas editoras no estrangeiro, por intermédio das nossas missões, 
a comunicação do aparecimento dessas obras, que seriam depois 
adquiridas, na medida de nossas possibilidades. 
8. Tudo isso serviria, como já disse, para o preparo da “relação 
bibliográfica” mensal de que trata o item b. Nessa relação se faria, 
como se diz aí, um “resumo dos aspectos de maior interesse e 
transcrição de trechos de excepcional importância”. Penso que 
está claro e nada há que acrescentar ou decidir. 
9. Pelo item c nos cabe “rever, em vista dos dados”, etc. etc. 
Penso que conviria assentarmos de antemão um critério, para 
o exato cumprimento de que aí está. Esse item é, a meu ver, o 
mais importante, e onde se contém a verdadeira finalidade da 
Comissão, sua alta missão julgadora — julgadora e revisora das 
obras consideradas, por suas inexatidões, prejudiciais ou nocivas 
à verdadeira tradição histórica do Brasil. 
10. Para esse fim, ela deve, segundo o texto do próprio item c 
“rever, em vista dos dados de comprovada segurança e auten- 
ticidade, as informações compreendidas nos impressos sobre 
assuntos históricos, assinalando as inexatidões por ventura 
encontradas”. Ou, em outras palavras: rever as obras sobre his- 
tória nacional e restabelecer nelas a verdade. 
11. Pergunta-se: que obras? Unicamente as que forem publicadas 
de agora para diante, e constarem, por isso, da bibliografia que 
a própria Comissão organizará, ou igualmente de todas as obras 
já anteriormente editadas? Penso que devemos nos ocupar, para 
esse fim, não só das obras atuais e futuras, como das que foram 
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anteriormente publicadas. Agora, como não seria possível, pela 
absoluta escassez de tempo, ocuparmo-nos de todas as obras 
publicadas ou a publicar sobre história do Brasil, inclusive artigos 
de jornais ou revistas, parece-me que seria o caso, então, de limi- 
tarmos o nosso trabalho neste ponto apenas — e neste “apenas” 
há uma enorme tarefa — às principais obras, de reconhecido 
valor, que por sua finalidade, sua feitura ou a personalidade de 
seus autores, merecessem, de fato, a nossa atenção. 
12. A finalidade da nossa Comissão não é, efetivamente, a de 
rever todas as obras que se publicarem sobre história do Brasil, 
aqui e no estrangeiro, inclusive artigos de jornais e revistas, visto 
como muitas delas não merecem, por sua mediocridade, seus 
erros ou a banalidade de seus conceitos, a atenção de nenhuma 
pessoa inteligente. Nossa tarefa, pois, deve limitar-se unicamente 
às obras de certo valor, àquelas que possam criar ou modificar a 
opinião já existente sobre pontos da história nacional, obras, por 
isso, perigosas, se escritas inexatamente, dentro de um critério 
falso ou tendencioso. 
13. É dessas obras que devemos nos ocupar, restabelecendo nelas 
a verdade histórica, não só naquilo que estiver flagrantemente 
errado, como em seus descuidos e na interpretação dos próprios 
fatos históricos. Parece-me que não devemos nunca condenar uma 
obra em seu conjunto, para não nos transformarmos numa espécie 
de Index ou tribunal do Santo Ofício. Se ela, em sua totalidade, 
não passar de uma série de sandices, de inverdades e de coisas 
absurdas, devemos unicamente deixá-la de lado, no rol daquelas 
não merecedoras de nossa atenção. Quando, porém, for o caso 
de nos ocuparmos dela, devemos restabelecer a verdade de cada 
fato, de cada erro, de cada conceito ou interpretação histórica. 
14. Será essa, talvez, a tarefa mais delicada da Comissão, deli- 
cadeza que está em evitar que ela se transforme num tribunal da 
História, ou em levar os exageros do estatismo — pois que somos, 
afinal, um órgão do Estado — a ponto de estabelecermos aqui a 
“História dirigida”. Para fugirmos a isso, na interpretação dos fatos 
históricos, é que devemos nos limitar unicamente a restabelecer 
a verdade, evitando, quanto possível, tirar conclusões históricas 
ou filosóficas dos fatos. E restabelecer a verdade em vista, como 
está dito no próprio item c, “dos dados de comprovada segurança 
e autenticidade”. 
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15. Outra preocupação que conviria prendersse nossa atenção 
seria a de não nos transformarmos em mestres de escola, isto 
é, deixarmos de lado detalhes de menor importância, simples 
cochilos ou mesmo erros secundários, “para só nos determos 
nos fatos de maior significação histórica, que possam afetar a 
estrutura da nossa tradição”. E não esquecermos de que a nossa 
Comissão é de “estudos dos textos de História”, não devendo, 
pois, ocupar-se senão das obras ou dos escritos que forem rigo- 
rosamente históricos, sem o que a nossa tarefa não terá fim. 
16. É o caso, por exemplo, dos capítulos sobre as nossas fron- 
teiras, nos livros didáticos referidos aqui na nossa última reunião. 
Fiquei com alguns desses livros, para ler o que ali se diz sobre os 
nossos limites. Notei, porém, de início, que a maior parte deles 
se refere sobretudo à descrição das fronteiras, nem sempre rigo- 
rosamente exata, é certo, mas que sendo um assunto de natureza 
puramente geográfica, não pode nem deve entrar na órbita de 
nossas atribuições. 
17. Finalmente, com relação ao item d, penso que por sua clareza 
não se torna mister interpretá-lo. 
18. Exposto o que ficou acima, eu proporia as seguintes normas 
gerais de procedimento para o início dos nossos trabalhos: 

1º - Tomar conhecimento de todas as obras sobre his- 
tória nacional, editadas no Brasil ou no estrangeiro, da data da 
instalação da Comissão para diante. O Secretário da Comissão 
providenciará sobre os meios de obtenção dessas obras, sem em- 
bargo da contribuição que poderá prestar cada um dos membros 
da Comissão. 

2º - Preparar, semestral, uma bibliografia das principais 
dessas obras, com resumos dos aspectos de maior interesse e 
transcrição de trechos de excepcional importância. O Secretário 
da Comissão se incumbirá da organização dessa bibliografia, com 
os elementos que lhe darão os seus membros, devendo a mesma 
bibliografia ser mimeografada no Itamaraty e, futuramente, se 
for o caso, impressa em folhetos numerados, formando todos 
uma coleção de Bibliografia Histórica da Comissão, para ser dis- 
tribuída de acordo com o critério que se assentará. Os resumos 
acima referidos devem ser puramente descritivos, sem nenhuma 
apreciação ou conceito pessoal dos membros da Comissão. 

3º - Rever, dentro do critério do item c, as obras sobre 
história  nacional  consideradas  de  real  importância,  tanto  as 

 

 
594 



editadas no Brasil como no estrangeiro, corrigindo os enganos 
que, por sua natureza, puderem afetar a inteligência dos textos, 
a interpretação dos fatos ou a nossa evolução histórica. Para que 
esse trabalho de revisão possa ter um alcance de caráter prático, 
deve ser ele comunicado, quanto possível, aos seus autores 
ou, na falta destes, às casas editoras das respectivas obras, para 
verificarem se é o caso de levá-lo em consideração nas futuras 
edições das obras. Isto sem embargo de ser o mesmo trabalho de 
revisão publicado em avulso, pela Comissão, para conhecimento 
do público em geral, dependendo essa última providência da 
natureza e alcance de cada trabalho de revisão. 

4º - Se, para o futuro, a bibliografia histórica de que trata 
o item b, tomar proporções consideráveis, a Comissão publicará 
mensalmente um Boletim, no qual se incluirão essa bibliografia 
e os trabalhos de revisão histórica elaborados por seus mem- 
bros, e referidos no item c. Esse boletim destinar-se-á sobretudo 
à distribuição gratuita pelos centros de cultura do Brasil e do 
estrangeiro. 

 
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1943. 

 

 
HEITOR LYRA. 
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ANEXO D 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE LUIZ CAMILLO, 
MANUEL MÚRIAS E ERNESTO ENNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 6 de setembro de 1937 

Exmº Snr: Prof. Dr. Manuel Múrias 
dd. Diretor do Arquivo Histórico Colonial 
Atenciosas saudações 
Depois de mais de um mês de estudos no Arquivo Histórico 
Colonial, e tendo tido oportunidade de verificar o imenso valor 
da documentação histórica que se encontra confiada à superior 
direção de V. Exª, tenho a honra de consultá-lo em nome do 
Prof. Gilberto Freire, comissionado pelo Instituto Luso-Brasileiro 
para a Alta Cultura, e no meu próprio, como incumbido pelo Snr. 
Ministro Gustavo Capanema, de estabelecer as bases para um 
plano sistemático de inventariação de documentos de interesse 
para a história brasileira, existentes em arquivos estrangeiros 
— sobre a possibilidade de trabalho no Arquivo Histórico Colo- 
nial de investigadores brasileiros oficialmente acreditados junto 
ao mesmo. 
Aguardando uma resposta de V. Exª, subscrevo-me admirador 
e amigo grato, 

[Luiz Camillo] 



Lisboa, 6 de setembro de 1937 
 

Exmº Snr: Prof. Dr. Manuel Múrias 
Atenciosas saudações 
Confirmando os entendimentos preliminares quando tive o prazer 
de ser ouvido por V. Exª e desobrigando-me da tarefa de que fui 
incumbido pelo Snr. Gustavo Capanema, Ministro da Educação 
e Saúde, de estudar um plano sistemático de inventariação e 
fotocópia de documentos de interesse para a história brasileira, 
existentes em arquivos estrangeiros, tenho a honra de consultar 
a V. Exª sobre os seguintes itens: 

a) prosseguimento do inventário dos documentos refe- 
rentes ao Brasil, guardados no Arquivo Histórico Colonial, para 
a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, segundo o processo 
adotado pelo Snr. Castro e Almeida. A preparação dos verbetes 
deverá caber pessoalmente a V. Exª e, verificada a necessidade 
de apressar o trabalho, permitida igualmente a inventariação por 
mais pesquisadores, de reconhecida idoneidade que se limitariam, 
então, à análise de papéis provindos de outras capitanias; 

b) estudo das condições e possibilidades para o trabalho 
de investigadores brasileiros (análise de documentos, cópia e 
fotografia), oficialmente acreditados junto ao Arquivo Histórico 
Colonial. 
Aguardando resposta de V. Exª, subscreve-se admirador e amigo 
agradecido 

[Luiz Camillo] 
 
 

Lisboa, 11 de setembro de 1937 

Exmº Senhor Dr. Luiz Camillo de Oliveira Netto: 
Em resposta à carta que V. Exª. teve a bondade de me enviar, 
tenho a honra de informar: 
1) O inventário do total e por cada verbete deve ser da minha res- 
ponsabilidade oficial e científica, se bem que, evidentemente, não 
possa ser organizado todo por mim, mas sob a minha direção. 
2) Os investigadores brasileiros, devidamente acreditados, com 
credenciais do Governo Brasileiro ou dos institutos de alta cul- 
tura do Brasil terão todas as facilidades normais em casos destes. 
Todavia farei, para cada um, uma informação a S. Exª. o Ministro 
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das Colônias, que não desconhecerá nada do que se combinar 
entre este Arquivo e a Biblioteca Nacional do Rio ou o Governo 
Brasileiro. 
3) Evidentemente que todo o trabalho realizado e o seu pro- 
grama deverá ser do conhecimento e merecer a aprovação dos 
dois governos. 
Acredite V. Exª. no alto e desinteressado cuidado com que pre- 
tendo colaborar no aproveitamento dos materiais dos Arquivos 
portugueses e brasileiros, e creia-me 
Muito admirado e dedicado 

Manuel Múrias 
 

 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1946 

Meu caro amigo dr. Ernesto Ennes, atenciosas visitas. 
Em princípio do ano corrente, escrevi-lhe uma longa carta para 
ter notícias suas, pois não as recebo há muito e para pedir a sua 
opinião sobre o desenvolvimento dos nossos antigos planos de 
pesquisa de documentos históricos, de interesse para a história 
brasileira, existentes nos arquivos portugueses, especialmente no 
Arquivo Histórico Colonial. 
Expunha-lhe então, com maiores ou menores particulares, que 
o momento atual é extremamente favorável à continuação dos 
trabalhos de Castro e Almeida e consultava-o se seria possível 
tomar sob sua responsabilidade essa tarefa. 
Não tive resposta até agora e conhecendo o seu exemplar cuidado 
de manter em dia a sua correspondência, acabei por convencer-me 
que a minha carta não havia chegado às suas mãos. 
Escrevo-lhe, assim, de novo sobre ambos os assuntos; isto é, 
para pedir notícias suas e para saber o que pensa sobre a conti- 
nuação do trabalho de indicação dos documentos do Arquivo 
Histórico Colonial em continuação à tarefa realizada por Castro 
e Almeida. 
No mais, aqui continua o amigo e admirador que o abraça 
afetuosamente, 

[Luiz Camillo] 
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Lisboa, 10 de setembro de 1946 
 

Meu Exº Amigo Dr. Luiz Camillo d’ Oliveira Netto 
Só há dias, de regresso de férias nas Caldas da Rainha, recebi 
alvoroçado a sua carta de 24 de maio e a do 1º de Agosto por 
mão do próprio Dr. José E. Mindlin, que muito agradeço. Com 
o Dr. Mindlin, pessoa encantadora, almocei na véspera de sua 
partida para Paris, tendo lhe mostrado, a seu pedido, algumas das 
preciosidades do Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Carta de 
Pero Vaz de Caminha e iluminados códices da leitura nova de D. 
Manuel, etc., etc., e na Biblioteca Nacional: o livro de Horas da 
Rainha D. Leonor, 1ª e 2ª edição dos Lusíadas, Vita Cristi, Bíblia 
de Gutenberg, Imperador Vespasiano, etc., etc. 
Quanto ao seu programa de trabalhos futuros, devo informá-lo 
que nem o Dr. Manuel Múrias, nem eu pertencemos já à direção 
do Arquivo Histórico Colonial e o novo diretor, por quem esperei 
a nomeação, o Dr. Alberto Iria, com quem mantenho as melhores 
relações, contudo nunca quereria ficar sujeito ou subordinado à 
sua autoridade; é rapaz muito novo, miudinho e dizem-me sem 
bem a compreensão da missão de Arquivista, portanto a realização 
do seu plano, quanto a mim, só poderia ter efetivação desde que 
fosse possível a minha nomeação oficial pelo governo brasileiro e 
pela Embaixada aqui conseguir-se uma portaria que oficialmente 
me concedesse todas as facilidades para a realização de semelhante 
programa de trabalhos. Não me faria isso difícil, em virtude do 
interesse de ambas as partes na realização do referido trabalho, 
o Brasil ficava com um inventário dos docs. aqui existentes que 
tanto interessam à sua história e Portugal obtinha gratuitamente 
um trabalho que só tarde ou nunca realizará. 
Quanto ainda ao plano de trabalho, atrevo-me a propor como mais 
interessante, imediatamente, primeiro que tudo, o inventário dos 
documentos do século 17 (que todos estão já arrumados) relativos 
a todas as capitanias. Era uma coisa definitiva que ia apanhar 
muitos documentos da Bahia e do Rio de Janeiro que escaparam 
ao Castro e Almeida, pois não figuram nos seus inventários. Os 
outros os do século 18 iriam depois, em seqüência aos que já 
estão publicados do Rio de Janeiro. 
De tudo me encarregaria desde que me fossem conseguida[s] 
as condições que reputo indispensáveis para realizar o trabalho 
como desejo e proponho. Quanto a honorários, ser-me-iam pagos 
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na Embaixada do Brasil em Lisboa, um vencimento mensal de 
x e a importância de 3 cruzeiros por resumo ou cópia de cada 
documento e respectivos verbetes para os índices onomástico[s], 
de apelidos e assuntos. Aqui tem sumariamente tudo e o mais 
que desejar, como cópias, fotocópias, desenhos, etc., etc. tudo 
me obrigo a conseguir e a realizar como me ordenar, não só no 
A.H. Colonial, como em todas as Bibliotecas do País. 
Quanto às publicações que diz me ter enviado nada recebi, natu- 
ralmente, por as ter enviado para o Arquivo Histórico Colonial 
que como digo já lá não estou e nessa conformidade atrevo-me 
a pedir-lhe que o faça para a minha casa o que desde já muito 
agradeço. O trabalho porém, sobre A Arte de Furtar já fez favor 
de m’o oferecer o seu amigo Dr. Murilo de Miranda Bastos, 
secretário da Embaixada do Brasil, que considero estupendo ! 
Escrevi-lhe em tempo a agradecer-lhe o seu belo prefácio do meu 
livro sobre Matias Aires, e remeto-lhe igualmente um exemplar 
do publicado aqui pela Academia. Recebeu tanto uma  coisa 
como outra? 
Agradecendo desde já o ter-se lembrado do meu nome para os 
seus projetados trabalhos futuros, peço-lhe meu querido amigo 
que me creia seu muito Amigo e admirador 

Ernesto Ennes. 
 
 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1946 

Meu caro amigo dr. Ernesto Ennes 
atenciosas visitas. 
Acabava de enviar-lhe uma carta aérea, datada de 10 do corrente 
quando tive o grande prazer de receber a sua do mesmo dia que, 
além de muitas notícias suas, acusa o recebimento das minhas 
cartas anteriores que supunha extraviadas. 
Ignorava totalmente que o meu amigo e Manuel Múrias haviam 
deixado a direção do Arquivo Histórico Colonial e, é claro, muito 
lamentei esse afastamento, pois associo sempre as facilidades que 
lá encontrei para trabalhar ao elevado espírito de cooperação 
de ambos. 
Mande-me, assim, na próxima, notícias sobre a sua posição, isto 
é, se afastou-se definitivamente do serviço público ou se está 
empenhado em atividade de outra natureza. Mande-me também 
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informações sobre o Múrias e qual o seu endereço atual, pois 
também escrevi-lhe sem resposta. Sei, muito por alto, que continua 
interessado no jornalismo político por receber um semanário por 
ele dirigido. 
Enviei-lhe e ao Múrias muitas publicações, inclusive as Obras 
Completas do Barão do Rio Branco. 
Foram naturalmente endereçadas ao Arquivo Histórico Colonial, 
mas em nome pessoal de ambos. Quero crer, assim, que será fácil 
reavê-las explicando ao diretor atual o que se passou e também 
porque, como fiz sempre, enviei de todas as publicações um 
exemplar para a biblioteca do Arquivo. 
Em relação à Arte de Furtar, de autoria de um primo meu, os 
exemplares foram enviados à Embaixada, para serem distribuídos 
a um grupo de escritores portugueses no qual, naturalmente, o 
seu nome estava incluído. 
De qualquer forma peço-lhe comunicar-se com o Arquivo Histó- 
rico Colonial e saber o destino das publicações endereçadas ao 
meu amigo e ao Múrias. 
Na hipótese de não ser possível obter a sua devolução, mande-me 
uma palavra que providenciarei a remessa de outros exemplares. 
Penso muitas vezes em escrever longamente ao Múrias a quem 
muito quero. Mas, vejo-o tão apaixonado pela situação política 
de seu país que receio as minhas palavras. Seria preciso que ele 
viesse ao Brasil e assistisse ao drama da vida pública brasileira 
para poder avaliar o que existe de penoso, de duro, de desumano 
no balanço dos regimens sem conteúdo popular. Enfim, meu caro 
Ennes, cá e lá más fadas há. 
Em relação ao trabalho de pesquisa e inventário dos documentos 
referentes ao Brasil no Arquivo Histórico Colonial estou inteira- 
mente de acordo com o seu plano no que diz respeito a iniciar-se 
o inventário pelos documentos do século xVII, remetidos de todas 
as Capitanias e já devidamente arrumados. Esgotado o século xVII, 
passaríamos a trabalhar os papéis do século xVIII. As normas 
técnicas para o inventário seriam as mesmas adotadas por Castro 
e Almeida. À medida do recebimento dos verbetes no Rio, iria 
solicitando a cópia integral de um ou outro de mais interesse e 
mais as cópias fotostáticas ou cópias por desenhistas de plantas, 
etc. As cópias in-extenso, as fotocópias e a reprodução de mapas 
por desenhistas seriam cobradas à parte. 
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Em relação às condições de trabalho, será preferível adotar me- 
didas que venham facilitar o processo burocrático brasileiro que é 
herdeiro e muitas vezes mais complicado que o português. Assim, 
na hipótese de acertarmos todos o pontos da matéria, ser-lhe-ia 
enviada uma carta oficial pela qual ficaria o meu amigo incumbido 
de realizar as pesquisas aí discriminadas mediante o pagamento 
da importância x, por verbete entregue à Embaixada e obrigado 
a apresentar mensalmente um mínimo de verbetes. 
Além disso, a Embaixada solicitaria das autoridades portuguesas 
competentes o favor de facilitar-lhe o acesso aos documentos, etc. 
Essas condições, depois de aprovadas aqui no Itamarati, permiti- 
riam a transferência dos recursos necessários a custear o primeiro 
ano de trabalho. Antes de vencido, promoveria a remessa de 
fundos para o segundo e assim por diante. 
Devemos, de qualquer forma, evitar a questão do pagamento 
mensal pois essa solução cairia dentro da legislação brasileira 
de contrato de prestação de serviços que é complicadíssima, 
morosa e ineficiente. 
Preciso, assim, de uma resposta sua que me habilite a encaminhar 
o expediente oficialmente aos dirigentes do Itamarati, pois, até 
agora tenho tudo entendido e conversado em caráter particular, 
pois não posso dar um passo antes de termos tudo resolvido 
pessoalmente. 
Em sua resposta, peço-lhe informar-me se as condições gerais 
acima indicadas (isto é, o contrato em forma de uma carta oficial 
incumbindo-o dessas pesquisas e mais uma nota da Embaixada 
solicitando as facilidades para o seu trabalho) são suficientes e 
também em quanto devemos estipular o pagamento de cada 
verbete, excluindo, assim o pagamento de mensalidades fixas e 
mais ainda qual o número de verbetes que deverá ser exigidos 
mensalmente. 
Recebi a sua carta sobre o prefácio que escrevi para o seu livro. 
Nem sei como pude redigir, nos dias tempestuosos de 1943 quando 
era exonerado das minhas funções por razões políticas. 
Antes de terminar peço-lhe igualmente informar-me se será muito 
difícil obter e qual o preço de um exemplar da Vida de Camões 
do W. Storck e o Dicionário de Arquitetos, de Souza Viterbo. 
No mais, aqui continua o amigo e admirador que o abraça afe- 
tuosamente, 

Luiz Camillo de Oliveira Netto 
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Lisboa 29 de setembro de [1946] 
 

Meu querido Amigo Dr. Luiz Camillo de Oliveira Netto 
Recebi as suas cartas de 10 e 17 do corrente que muito lhe agra- 
deço. Quanto ao Inventário dos Documentos do A.H.C. concordo 
com tudo o que me diz na sua carta de 17; inicia-se o trabalho 
pelos documentos do século xVII de todas as capitanias (são 
aproximadamente 10/12.000 doc.), normas técnicas as adotadas 
por Castro e Almeida (para as quais eu redigiria as bases); fixação 
de entrega de um número mínimo de verbetes que penso poderia 
elevar-se a 2.000 mensalmente; escolha de colaboradores sob 
minha inteira responsabilidade, revisão dos verbetes (sumários) 
e dos destinados aos índices onomásticos de apelidos e assuntos; 
leitura dos documentos do século xVII (alguns de bem difícil 
leitura), revisão de provas (se tudo se destinasse a ser impresso) 
etc, etc, bem como fiscalização das reproduções de mapas e 
conferência de cópias in-extenso (tudo cobrado à parte). Isto, 
de acordo com a sua sugestão, elevaria o custo de cada verbete 
sumário, incluindo os verbetes dos índices a 5 escudos, devendo 
porém ficar perfeitamente discriminado 3 escudos para o verbete 
e 2 escudos para a revisão, conferência, etc. 
Quanto à carta oficial pela qual eu ficaria incumbido de realizar  
o trabalho mediante o pagamento da importância de 5 escudos 
por verbete entregue à Embaixada na obrigação de apresentar 
um mínimo de 2.000 verbetes mensalmente está perfeitamente, 
e concordo absolutamente; quanto porém a Embaixada solicitar  
das autoridades portuguesas competentes o favor de facilitar-me o  
acesso aos documentos, etc. — NãO CONCORDO — visto saber 
perfeitamente que essas recomendações ficam sempre condicio- 
nadas ao capricho da direção, que acaba sempre por dificultar 
tudo e mais alguma coisa. Falei com o Dr. Murilo Bastos, seu 
amigo e secretário da Embaixada do Brasil aqui, e concordamos 
que a melhor e mais segura maneira era a Embaixada aqui ficar 
encarregada de negociar com o Governo Português (em virtude 
de ser o trabalho de interesse para ambos os países) não só de 
me conceder todas as facilidades por mim exigidas e mesmo 
a dispensar um ou dois funcionários durante 2/3 horas diárias 
para o referido trabalho, visto este ser de utilidade também para 
o próprio A.H.C. Isto é essencial, sem isto nada se poderá fazer 
de prático. 
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Os documentos existentes no A.H.C. do século xVII não vão além 
de 10/12.000, como digo acima, poderiam estar todos sumariados 
em 6/7 meses. Não sei se o trabalho se destina a ser publicado 
com os mapas, havendo-os, e as cópias feitas in-extenso com 
os respectivos índices. Algumas capitanias não têm documentos 
que chegassem para um volume de 5/6 mil documentos como os 
do Castro e Almeida, mas nesse caso suspendia-se a publicação 
até estar concluído todo o século xVII. Em todo o caso desde já 
iniciar-se-ia o trabalho pelos documentos da Bahia que escaparam 
a Castro e Almeida, que são nada menos de 4/5 mil documentos, 
que dariam um volume. Os relativos ao Rio de Janeiro, que não 
vão além de umas 4 caixas, Pernambuco 11, e Maranhão 5, seriam 
seguidos depois por documentos do século xVIII. A relação do 
número de documentos do século xVII relativos àquelas capita- 
nias que existem ainda são: do Pará 2 caixas, Piauí uma, Ceará 
uma, Rio Grande do Norte uma, Paraíba 2 caixas. São Paulo e 
Sacramento respectivamente uma. Evidentemente o número é 
aproximado em virtude de o cálculo ser feito pelo número de 
caixas, que contém aproximadamente 200 a 250 documentos, e 
não verifiquei se estavam cheias ou não. 
Aqui tem tudo, quanto ao meu labor, depois de 40 anos de Biblio- 
tecas e Arquivos competia-me lugar idêntico ao do Múrias, motivo 
porque não podia permanecer no Arquivo sem  prejuízo  dos 
meus interesses, por isso fui chefiar uma seção no Ministério das 
Colônias (Justiça e Instrução), uma coisa altamente burrocrática 
e estúpida, que me prendia o tempo e o espírito sem proveito 
para ninguém. Solicitei por isso a minha aposentação para me 
dedicar exclusivamente a trabalhos de investigação e da Academia 
Portuguesa da História. 
E, a propósito, permita-me que lhe solicite o seu alto valimento 
junto da Compª Editora Nacional de S. Paulo para conseguir a 
publicação de um livro que ali tenho há um ano sobre Teresa 
Margarida da Silva e Orta. A Compª deu resposta à minha proposta 
de publicação daquele livro e doutro sobre a edição crítica da 
obra atribuída àquela autora, responderam-me telegraficamente 
que tudo publicariam da minha autoria. Porém, em face do 
manuscrito não houve dificuldades que não pusessem, alegando 
dificuldades de momento, diziam só poderem fazer a referida 
publicação amputando-lhe os documentos que eu reputo o 
melhor  da  obra,  cartas  inéditas  de  Alexandre  de  Gusmão  e 
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interessantíssimos sobre a História do Maranhão sob o ponto de 
vista econômico, etc, etc. Contudo, reduzi quanto podia, e nem 
mesmo assim! Eles publicaram o Matias Aires com o seu belo 
prefácio, mas apenas fizera uma tiragem de 1.500 exemplares que 
não chegou para pagar as cópias nem os desenhos do Alberto 
Sousa, etc, e talvez por dó de mim propuseram-me a publicação 
de trabalhos menores que tenho publicado em jornais e revistas 
daqui e daí. Já vi as primeiras e segundas provas desse volume e 
por isso estou certo de que este volume sairá, mas, francamente, 
sem interesse nenhum para ninguém, senão talvez para o editor. 
Veja, pois, o meu querido Amigo, se pelo telefone se empenha 
junto do Octalles ou seja de quem for e veja se consegue que 
eles me componham  o  trabalho.  Veria  que  são  interessantes 
os documentos e resolvem o problema da autoria do Primeiro 
Romance Brasileiro. E a propósito ainda, não seria possível 
conseguir outro editor mais generoso, mais pronto e acessível que 
estes senhores editores, a que o Fidelino de Figueiredo chama: 
“os nossos melhores inimigos”. Tenha paciência, apelo para o 
seu espírito de cooperação. 
Quanto ao Múrias, os seus muitos afazeres políticos, o jornal, o 
parlamento, etc, tiravam-lhe completamente o tempo para fre- 
qüentar o A.H.C., daqui as intrigas e uma certa desordem e indis- 
ciplina no pessoal, donde resultou inquéritos e a sua transferência 
para o Ministério das Colônias, para onde foi nomeado Inspetor 
do Ensino em Angola ou coisa parecida. Quanto às publicações 
que fez o favor de me destinar, recebi-as pela Embaixada, a Arte 
de Furtar, admirável e espero encontrar-me em breve com o meu 
amigo Padre Dr. Francisco Rodrigues para o ouvir sobre o assunto. 
As obras do Barão de Rio Branco, bela edição, e justo preito do 
Ministério das Relações Exteriores. Interessam-me extraordinaria- 
mente e muito bem me lembro do funcionário que na Biblioteca 
Nacional (estava então lá o Arquivo que hoje constitui o A.H.C.) 
José Antônio Moniz, encarregado de coligir documentos para a 
Embaixada do Brasil para as questões de limites para, suponho 
eu, o Dr. Assis Brasil, salvo erro. 
Na próxima carta lhe direi alguma coisa sobre a Vida de Camões, 
de Storck e o Dicionário de Arquitetos, de Sousa Viterbo. Creio 
tudo esgotado e devo dizer-lhe que em Lisboa é dificílimo hoje 
arranjar-se qualquer coisa, em virtude dos brasileiros levarem 
tudo. O Dr. Murilo já comprou mais de 300 volumes e creio que 
pensa em comprar mais de 1000. 
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Adeus meu querido Amigo, perdoe-me a extensão desta carta e 
creia-me seu amigo muito grato e dedicado 

Ernesto Ennes 
 

P.S. - Sobre os documentos da Biblioteca da Ajuda, rica em ma- 
nuscritos sobre o Brasil, em outra carta falarei de espaço, pois 
talvez ainda se consiga um catálogo manuscrito elaborado por 
um ex-contínuo, muito hábil e curioso que fez esse catálogo. O 
homem queria vendê-lo, não sei se o conseguiu, ou se pedia por 
ele uma enormidade. Veremos. Não sei se lhe chegou alguma 
proposta  nesse sentido. 
Seu amigo 

Ernesto Ennes 
 

N.B. - A morada do Múrias é Avenida da República nº (?), mas 
escreva para o jornal Diário da Manhã, Rua da Misericórdia nº 
95. O Dr. Murilo disse-me que lhe tinha enviado os livros por 
mão de um empregado da Embaixada. 

Ernesto Ennes 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1946 

Meu caro amigo dr. Ernesto Ennes, 
atenciosas visitas. 
Tenho em mãos a sua carta de 29 de setembro que passo a res- 
ponder ainda para sugerir ligeiras modificações à sua proposta 
a fim de facilitar-me o encaminhamento oficial da matéria aqui 
no Rio de Janeiro. 
Para maiores facilidade e clareza, repetirei as suas conclusões 
mais importantes e explicarei, em seguida a cada uma, as razões 
pelas quais sou obrigado a pedir-lhe para alterá-las quando for 
este o caso. 

I. Ficaria a seu cargo todas as tarefas de pesquisa e redação 
dos verbetes dos documentos referentes ao Brasil, existentes no 
Arquivo Histórico Colonial, em continuação ao trabalho iniciado 
por Eduardo de Castro e Almeida. A pesquisa seria iniciada pelos 
documentos mais antigos, relativos à Bahia e ao Rio de Janeiro, 
que escaparam ao primeiro inventário. 
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II. As normas técnicas adotadas seriam sensivelmente as 
utilizadas por Castro e Almeida, mediante bases fixadas sob sua 
responsabilidade 

III. Seriam fornecidos à embaixada do Brasil, em Lisboa, 
mensalmente, de 1.000 a 2.000 verbetes. Parece-me excessivo 
admitir um mínimo de 2.000 verbetes, pois, se não me falha a 
memória, Castro e Almeida que era um trabalhador excepcional, 
preparava, em média, 1.000 verbetes mensais. Tenho, assim, a 
impressão que fixar um mínimo elevado seria sobrecarregá-lo 
em demasia. 

IV. O preço estabelecido, e pago mensalmente, seria de 3 
escudos por verbete e mais 2 escudos por verbete, na hipótese 
de ficar a seu cargo a revisão das provas tipográficas. No caso de 
ser a impressão do inventário, feita no Brasil, sem sua responsabili- 
dade, ficaria o Itamarati exonerado do pagamento dos 2 escudos 
suplementares. Neste ponto, não apanhei bem o sentido da sua 
carta e peço orientar-me: os verbetes dos três índices serão pagos, 
também a 3 escudos, como os verbetes originais? 

V. As cópias in-extenso, reprodução manual ou por processo 
fotográfico dos mapas e cartas geográficas, seriam pagos à parte, 
de acordo com tabela estabelecida sob sua orientação. 

VI. As condições acima constariam de uma carta da Embaixada 
do Brasil que serviria de documento para seu uso pessoal. 

VII. A Embaixada do Brasil negociaria com o governo 
português as necessárias facilidades para a realização do seu 
trabalho. Temos aqui o ponto mais difícil a resolver pelas razões 
que se seguem: 

a) o regime de contabilidade pública brasileira torna 
muito difícil o contrato para prestação de serviços no 
estrangeiro. É praticamente impossível vencer as difi- 
culdades existentes, sem consultas e entendimentos 
extremamente demorados. A solução é seguir o rumo 
proposto inicialmente, isto é, transferir fundos que fica- 
riam à disposição da Embaixada do Brasil que legalmente  
adquiriria os verbetes de sua redação. A distinção é sutil, 
mas é fundamental para mim, pois, no primeiro caso 
— prestação de serviços no estrangeiro — teriam que 
atender a todas as exigências legais, ao passo que no 
segundo tenho apenas de fazer a prestação de contas de  
material adquirido e incorporado ao acervo do Itamarati, 
dentro de todas as prescrições regulamentares; 
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b) as suas garantias seriam iguais às da sua indicação 
porque, no início de cada ano, seriam transferidos re- 
cursos necessários a custear as despesas de doze meses. 
Na hipótese (longínqua e que reputo absolutamente inveri- 
ficável) de ser suspenso o serviço, ser-lhe-ia comunicada a 
resolução com três, quatro ou seis meses de antecedência. 
Aliás, a cláusula de aviso prévio constaria igualmente da 
carta da Embaixada; 
c) o levantamento do inventário dos documentos do 
Arquivo Histórico Colonial é, inquestionavelmente, de 
interesse para ambos os países, de modo que a Embaixada 
do Brasil utilizaria todos os seus bons ofícios junto ao 
Governo Português para que lhe fossem concedidas todas 
as facilidades para levá-lo a bom termo. Parece, assim, 
que a sua ação não poderia ser dificultada por entraves 
de qualquer natureza, pois, de início, a administração 
portuguesa havia concordado com a sua realização; 
d) o pedido de dispensa de um  ou  dois  funcionários 
para ficarem, durante parte  do  expediente  normal,  à 
sua disposição é impossível de se obter porque recai- 
ríamos na questão do contrato de prestação de serviços 
no estrangeiro, haveria a questão de remuneração dos 
mesmos funcionários e, por último, teríamos dificultado 
consideravelmente a aquisição dos seus próprios verbetes. 
A redação de verbetes de documentos da importância 
dos que constituem os fundos inexplorados do Arquivo 
Histórico Colonial é tarefa da maior responsabilidade 
intelectual e portanto deve ficar afeta exclusivamente a 
um investigador da sua cultura e interesse. Resumidas, 
assim, as considerações relativas ao item VII das condições 
para o trabalho, creio que o mais prático será admitir que 
ficaria a cargo da Embaixada do Brasil negociar com o 
Governo Português para que lhe sejam concedidas as 
facilidades necessárias ao bom desempenho da tarefa que 
lhe é confiada e que interessa a ambos os países. Tenho 
a impressão que a fórmula aqui proposta resolveria as 
suas e as minhas dificuldades, pois não é crível que o 
Governo Português consinta na existência de obstáculos 
à realização de um trabalho de seu interesse e que só foi 
iniciado depois de prévio assentimento. 
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Peço-lhe que me escreva com urgência. É difícil acertar por corres- 
pondência todos os pontos de um assunto delicado e complexo 
como o que estamos estudando. Mas, se por acaso, ainda per- 
duram passos obscuros, não esclarecidos nesta carta, escreva-me 
logo que responderei enviando mais informações. 
Estou à espera de termos tudo bem assentado entre nós, para 
dar início ao encaminhamento oficial do assunto. E, é claro, tudo 
agora poderá ser simplificado com a presença, no Rio, do Embai- 
xador Henrique Dodsworth com quem já falei a seu respeito. 
No mais, aqui continua o amigo e admirador que o abraça 
afetuosamente, 

Luiz Camillo de Oliveira Netto. 
 

Lisboa, 19 de outubro de 1946 

Meu querido Amigo Dr. Luiz Camillo de Oliveira Netto 
Acabo de receber a sua carta de 14 de Outubro, acerca da qual 
me parecem necessários alguns esclarecimentos e retificações. 
Quanto ao I e II itens, estou perfeitamente de acordo. Quanto aos 
III e IV não só me parece não me ter feito compreender devida- 
mente, mas devo retificar alguns pontos essenciais. Assim: 

a) A ideia primitiva (de que por esta desisto, mas peço li- 
cença para justificar) era utilizar colaboradores da minha inteira 
confiança, fora e dentro do Arquivo, cuja remuneração ficaria 
inteiramente a meu cargo e à minha responsabilidade, não tendo 
nada que ver nem o Estado do Brasil nem a Embaixada, senão 
de me satisfazer a importância assente, em troca dos verbetes 
que fossem sendo entregues por mim. Pelo trabalho de leitura 
(por vezes bem difícil dos documentos do século xVII), revisão, 
conferência e conformidade com as regras utilizadas por Castro 
e Almeida, eu estabelecia a remuneração de mais 2 escudos por 
verbete, incluindo evidentemente os verbetes dos 3 índices. Esta 
era a ideia no intuito de abreviar o trabalho e deste se adiantar 
o mais possível. Desta ideia desisto porém. 

b) O contrato com o Castro e Almeida datado de 30 de Junho 
de 1908 não obrigava a entregar mais de 6.000 verbetes anuais. 
Três mil ao cabo de 6 meses e 1500 três meses depois, e os 
restantes 1500, com os respectivos índices, 3 meses ao completar 
o ano. 
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c) O preço ajustado com o Dr. Castro e Almeida pelos 6.000 
verbetes a entregar anualmente era da importância total de 
4.800$000, isto é, 800 réis por verbete, o que me parece seria 
hoje paga justa 8$000 réis por verbete, o que me parece também 
não ser preço exagerado, visto tudo ter aumentado muito mais 
de dez vezes. 

d) Não se exige, porém, tal preço, mas retifica-se que desde 
que só eu tenha a meu cargo todo o trabalho, não poderei en- 
tregar mais que 500 a 1.000 verbetes mensais, e a importância 
por cada verbete (incluindo os 3 verbetes dos índices) passará a 
ser de 4$00 (escudos) desde que não tenha a revisão de provas 
tipográficas, porque de contrário passarei a receber 5$00 (escudos) 
por verbete. 
Quanto ao item IV, concordo em absoluto em tudo que me diz, 
devendo porém ainda referir-me, no que diz respeito aos fun- 
cionários, que não haveria oficialmente que satisfazer qualquer 
remuneração, visto o serviço prestado ser dentro das horas regu- 
lamentares, e a paga a obteriam de mim particularmente em troca 
de cada verbete que me entregassem. Quanto ao resto do item VII, 
concordo inteiramente, devendo, porém, acentuar mais uma vez 
que do resultado das negociações da Embaixada do Brasil com o 
Governo Português deve resultar uma portaria que oficialmente  
me conceda todas as facilidades no Arquivo Histórico Colonial, 
para poder levar a cabo a tarefa que me proponho. 
Com os meus cumprimentos e aguardando as suas informações a 
respeito deste importante assunto, peço, meu querido Amigo, Dr. 
Luiz Camillo de Oliveira Netto, que me creia seu amigo, admirador 
muito grato e obrigado 

Ernesto Ennes 
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ANEXO E 
CADERNO DE NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

OS INGLESES E O BRASIL 
 

20 outubro 1946 
Fumo — Concorrência do fumo brasileiro ao produzido na 
Virgínia: 

Em 1619 — 3 vezes mais que Virgínia. 
1622 - £ 60.000 ou quase o valor da prata espanhola. Medidas 
para salvaguardar os interesses da produção da América do Norte 
— p. 173/4. 
Açúcar — importante — p. 175 e seguintes 
Notas antigas, etc, 2. 
- Novas instruções da feitoria inglesa 

Lisboa, 1754. 
Anderson, Historical and chronological deductions of the origin 
of commerce. 

London, 1764. 
A.D. 1540 — Protesto do embaixador português contra o tráfico 
inglês, p. 179 (?). 
A.D. 1578  —  Viagem  de  quinze  navios  com  produtos  do 
comércio. 
Methuen — Viagem a Portugal em 1693. 

Importância do tratado por causa da influência crescente 
do comércio brasileiro. 

Pág. 221 
Notas antigas (1936), retiradas do livro Shillington and Chapmann 
— The commercial relations of England and Portugal. 



Bibliografia: 
- Os privilégios do inglês nos reinos e domínios de Portugal. 
Lisboa, 1736. 
- Privilégios da nação inglesa. Lisboa, 1814. 
Bernardo, Jesus Maria de — Arte e dicionário do Comércio. 
Lisboa, 1777. 
Guicciardini, L. — Descrittione di tutti il Paesi Bassi. 1867 
1517 — Viagem ao Brasil de John Rut. 

(Hakluyt, Writing and Correspondence. II, p. 386/97, 
refere-se a uma viagem ao Brasil de um Rover inglês, segundo 
informações de Ramuzio que traduziu Oviedo 

(cap. 13, do Livro 19 da História Geral e Natural das 
Índias). Mais adiante informa que a expedição de Rut foi diversa 
da de Thorne 
1530 — Expedição de William Hawkins ao Brasil, de onde 
levou um chefe índio que foi presenteado a Henrique VIII, 
em Whitehall. 
Ver o volume das viagens de Hawkins na Hakluyt Society e as 
biografias de Hawkins. 

 
x  x  x 

 

 
[1947] 

Por diversos motivos que aqui não vale a pena transcrever, tenho 
deixado esparsos em notas e cadernos, folhas avulsas e fichas a 
maior parte de meus estudos e investigações — trabalhos preli- 
minares e materiais disformes — para a organização e redação de 
ensaios mais longos ou, pelo menos, dentro de um plano lógico. 
No estado em que se encontram, estas notas e apontamentos 
pouco ou nenhum valor possuem, pois valem como simples 
indicações que nada dizem por si. Para mim, representam um 
índice ou mesmo resumo de outros apontamentos ou leituras que 
imediatamente associo, reúno e posso desenvolver. Mas, natu- 
ralmente, uma parte ponderável que não ficou registrada passa 
despercebida e, em muitos campos, não pode ser mais comple- 
tamente recuperada. E o trabalho se tumultua para procurar uma 
informação encontrada duas, três ou mais vezes. 
Assim, para evitar a repetição fastidiosa e improdutiva de tantas 
pesquisas, passarei, de agora por diante, a classificar as notas e 
apontamentos recolhidos em grandes grupos. Em cadernos para 
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cada grupo igual — e o presente que servirá como introdução 
dos demais. Naturalmente, em muitos casos, o caderno conterá 
apenas indicações gerais, referentes a livros e documentos exis- 
tentes alhures, pois ele ainda não é a primeira redação de um 
ensaio, mas, sim, o de notas preliminares à primeira redação. 
Isso posto, passo a discriminar os assuntos gerais — a que devem 
corresponder outros tantos cadernos escolares. 

I) Arquitetos, engenheiros e artífices do Brasil colonial, 
ou antes Engenheiros, Artistas e Artífices do Brasil Colonial. 
— São notas e apontamentos obtidos, principalmente, nos  
Documentos Históricos, Atos e Registro Geral da Câmara  
de São Paulo e os inventários da Marinha e Ultramar, etc., 
para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
É um trabalho que visa principalmente completar as notas 
existentes no S.P.H.A.N. e que deve, com introdução, ter 
um prefácio em que se faça o estudo do problema da mão 
de obra e do regime de trabalho no período colonial, in- 
clusive preços e salários. 
II) Notas para uma edição crítica das Cartas Chilenas. 
É possível que venha a fazer uma edição crítica das Cartas  
Chilenas que deve dar, em notas, comentários e introdução, 
o panorama sobre o ambiente social da Capitania de Minas 
no século xVIII. 
III) Varnhagen — Bibliografia crítica e anotada. Para 
reunião dos apontamentos relativos a uma segunda edição 
da Bibliografia de Varnhagen, de Armando Ortega Fontes, 
com notas e comentários integrais. 
IV) Varnhagen — Trechos e estudos (Estudos e Ensaios), 
(Pesquisas e Documentos), (Documentos & Estudos?). O 
melhor é o último. Indicações para reunir, em dois volumes, 
escritos e estudos espaços de F.A. Varnhagen de grande 
raridade e cuja divulgação seria de interesse. 
V) Minas e Quinto do Ouro — Ensaio de 200/300 pági- 
nas sobre o ambiente social e cultural de Minas, São Paulo, 
Goiás e Mato Grosso, depois do século xVII ao princípio 
do Ix — Pode ser utilizada para uma publicação do Fundo 
de Cultura Econômica do México. 
VI) Os Ingleses e o Brasil — Notas e apontamentos sobre 
corsários, viagens, aventuras, explorações, etc, dos ingleses 
no Brasil. 
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VII) Materiais para o estudo da história do Brasil. Aponta- 
mentos para uma introdução à história do Brasil. Indicação 
de notas. 
VIII) História Geral do Brasil. São apontamentos prelimi- 
naríssimos (sic) para um trabalho, em dois volumes, sobre 
a evolução do povo brasileiro, do descobrimento a fins de 
1945. Não sei se chegarei a cabo este velho sonho. 
Ix) Notas e informações bibliográficas. Estudo das co- 
leções, etc. Caderno para uso permanente e que deve ser 
utilizado de tempos em tempos. 
Outras notas ou apontamentos menores serão reunidos 
neste caderno. 

 
x  x  x 

 

 
Revejo agora (março de 948) os apontamentos atrás, depois de 
paralisados os meus trabalhos, em conseqüência de moléstia 
grave, em período superior a um ano. 
Durante esse tempo, infelizmente, nada pude fazer e não sei se 
terei forças para ultimá-los algum dia, tanto me sinto alquebrado, 
podendo trabalhar apenas 2 e 3 horas por dia e sob os ombros 
cada vez mais pesada a carga de responsabilidades.  Apesar 
disso, conto que a Providência Divina me amparará para levar 
avante qualquer coisa de útil. E, é tão frágil a natureza humana 
que cada vez que me sinto esmagado pelos tempos cotidianos, 
mais trabalhosos e mais onerosos, fixo os planos de realização. 
Assim, em aditamento aos trabalhos indicados, anoto a seguir 
outros que gostaria de empreender tendo em vista a necessidade 
de realização de estudos sérios sobre ramos quase inexistentes 
no Brasil e para os quais poderia contribuir com algumas pedras 
de utilidade. 
Nessa revisão, tomando especial interesse de certos números atrás 
indicados, faço mais os seguintes aditamentos: 
x) História Monetária do Brasil. Título inexato mas que corres- 
ponderia, na realidade, a tradução e anotação do excelente livro 
de Calógeras — La politique monétaire du Brésil e sua atualização 
até os dias atuais. 
xI)     História Diplomática do Brasil. 

1 Origens — 2 volumes. 
2 Império — 1ª parte — 1 volume. 
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3 Império — 2ª parte — 2 volumes. 
4 A República — 2 volumes. 

xII) Coleções de Atos Internacionais — até 1929. 
xIII)  A Guerra da Tríplice Aliança — Schroeder e correspondência 

selecionada de Rio Branco. 
xIV)   Correspondência diplomática. 
xV) Obras de José Bonifácio.  
xVI)  Documentos de Ultramar. 
xVII) Correspondência Joaquim Nabuco. 
Anotações sobre José Bonifácio [1947-1948] 
Relíquias históricas. Mss de José Bonifácio 

Maço. 541.2  
Bibliografia de José Bonifácio — Maço. 541.2 
José Bonifácio — Manuscritos, bibliografia e preparação de ori- 
ginais para impressão de suas Obras Completas 
Maço 541.2 
Manuscritos de José Bonifácio — Ver José Bonifácio 
Maço. 541.2 
Microfilmagem, etc Maço 352.19 
Serviço de fotografia, etc 
Obras Completas de José Bonifácio — Ver José Bonifácio 

M. 541.2 
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1889 Exposição Universal 
de Paris. 

Início da Primeira 
República - Nov. 

 

 
1891  Promulgação da 

Constituição de 1891. 
 

 
1904 

  Nascimento de LC, em Itabira - 9 set. 
Batizado em 19 out. na Matriz de 
Nossa Sra. do Rosário de Itabira. 

1910   Estudos em Itabira com Mestre Emílio. 
 

1914 Início da I Guerra 
Mundial - Jul. 

  

 
1916  Criação da Liga de 

Defesa Nacional. 
 

 
 
 

1917 

 Greve operária em 
São Paulo - Abr. 
Torpedeamento  
do navio brasileiro 
Paraná. 

 

 
 

1918 

 
 

Fim da I Guerra 
Mundial. 

Brasil declara guerra 
à Alemanha - Out. 
Criação da Liga Pró- 
Saneamento. 

 

 
 
 
 
 

1919 

Conferência de 
Paz de Paris. 
Assinatura do 
Tratado de 
Versalhes. 
Criação da Liga 
das Nações. 
Criação da 
Internacional 
Comunista. 

 
 
 
 

Criação do 
Departamento 
Nacional de Saúde 
Pública. 

 
 
 
 
 

Ida para Belo Horizonte. 

 
1920 

 Criação da Comissão 
Especial de 
Legislação Social. 
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1921 

 A estética da vida, de 
Graça Aranha. 
Aprovação da Lei 
de Expulsão de 
Estrangeiros. 
Cartas falsas 
atribuídas a Artur 
Bernardes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mussolini assume 
poder na Itália. 

Semana da Arte 
Moderna - Fev. 
Fundação do Partido 
Comunista do Brasil. 
Início dos 
Movimentos 
Tenentistas - Jul. 
Fechamento do clube 
Militar - Jul. 
Comemorações 
do Centenário da 
Independência / 
Exposição Universal 
do Rio de Janeiro 
- Set. / Posse de Artur 
Bernardes - Nov. 
Levante do Forte de 
Copacabana. 
Criação do Centro 
Dom Vital. 
Paulicéia Desvairada, 
de Mário de Andrade. 
Lançamento: Revista 
Klaxon. 

 

 
 
 

1923 

 Lei das Caixas de 
Aposentadoria e 
Pensões - Jan. 
Criação do Conselho 
Nacional do Trabalho 
- Abr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1924 

 Manifesto Pau-Brasil. 
Movimento Escola 
Nova. 
Início da produção 
de aço. 
Fundação da Revista 
Estética. 
Levante Militar em 
São Paulo - Jul. 
Levante no Rio 
Grande do Sul - Out. 
À margem da história 
da República, de 
Vicente Licínio 
Cardoso. 

 
 
 
 
 
 

Forma-se em Química Industrial 
pela Escola de Engenharia de Belo 
Horizonte. 

 
 

Recebe bolsa de estudos para a 
Alemanha. 
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1925 

  
 

Início da Coluna 
Prestes - Jul. 
Decretação da Lei de 
Férias. 

Nomeado preparador da cadeira 
de química inorgânica do Curso  
de Química Industrial da Escola de 
Engenharia de Belo Horizonte. 
Químico da firma Barbará. 
Colação de grau - 19 jun. 

 
 
 

1926 

 Início da produção 
de cimento. 
Fundação do Partido 
Democrático de 
São Paulo. 

 
Nomeado preparador da cadeira de 
química analítica quantitativa do Curso 
de Química Industrial da Escola de 
Engenharia de Belo Horizonte. 

 
 
 
 

1927 

 Lei de 
Regulamentação de 
Trabalho de Menores. 
Formação do Bloco 
Operário. 
O idealismo da 
Constituição, de 
Oliveira Viana. 

 

 
 
 
 

1928 

 Macunaíma, de 
Mário de Andrade. 
Manifesto 
Antropofágico. 
Retrato do Brasil, de 
Paulo Prado. 
A bagaceira, de José 
Américo de Almeida. 

 
 
 

Certificado de reservista de 3ª 
categoria; nº 50273.  Ministério da 
Guerra – 4ª R.M. – 7ª C.R. Belo 
Horizonte. Alistado em 1928, sorteado 
em 1929 pelo Município de Itabira. 

 
 
 
 

1929 

 
 
 
 

Quebra da Bolsa de 
Nova York - Out. 

Manifesto Nhengaçu 
verde-amarelo. 
Lançamento das 
candidaturas de 
Getúlio Vargas e João 
Pessoa - Jul. 
Fundação da Aliança 
Liberal. 

 

 
 

Casa-se com Elza de Carvalho 
Malheiro. 

 

 
Trabalha em Limeira - SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1930 

 Alguma poesia, de 
Carlos Drummond de 
Andrade. 
Eleição de Júlio 
Prestes. 
Assassinato de João 
Pessoa. 
Revolução. 
Deposição de 
Washington Luís. 
Revolucionários 
gaúchos amarram 
cavalos no Obelisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participa na revolução. 
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1930 

 Posse de Getúlio 
Vargas no Governo 
Provisório. 
Criação do Ministério 
da Educação e Saúde 
Pública. 
Ministério do 
Trabalho, Indústria e 
Comércio. 
Nomeação de 
Interventores 
federais. 
Formação das Legiões 
revolucionárias. 
O Quinze, de Raquel 
de Queiroz. 
Formação Histórica 
do Brasil, de Pandiá 
Calógeras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1931 

 O país do carnaval, 
de Jorge Amado e 
Maquiavel do Brasil, 
de Otávio de Faria. 
Salão Nacional de 
Belas Artes. 
Lei de Sindicalização. 
Interventoria Pedro 
Ernesto - Maio. 
Suspensão da Dívida 
Externa do Brasil - Set. 
Inauguração da 
estátua do Cristo 
Redentor - Dez. 

 
 
 
 
 
 
 

Perito químico do Serviço de 
Investigação da Secretaria do 
Interior de Minas Gerais -  
até 1934. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1932 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roosevelt é eleito 
Presidente dos EUA. 

 
 

Política da Boa 
Vizinhança, de 
Roosevelt. 

Promulgação do 
Código Eleitoral 
- Fev. 
Voto Feminino. 
Fundação da Frente 
Única Paulista - Fev. 
Fundação da 
Sociedade de Estudos 
Políticos - Fev. 
Empastelamento do 
Diário Carioca - Fev. 
Criação da Caixa de 
Mobilização Bancária. 
Fundação do jornal O 
Radical 
Eclosão da Revolução 
Constitucionalista 
- Jul. 
Fundação da Ação 
Integralista Brasileira 
- Out. 
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1932 

 Criação das Juntas 
de Conciliação e 
Julgamento - Nov. 
Menino de Engenho, 
de José Lins do Rego 
Criação da Liga 
Eleitoral Católica 
(LEC). 
Criação da Delegacia 
Especial de 
Segurança Política e 
Social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1933 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roosevelt anuncia o 
New Deal. 

Hitler assume o 
poder na Alemanha. 

Fundação do 
Partido Fascista na 
Espanha. 

Comunistas 
acusados de 
incendiar o 
Reichstag. 

Início dos campos 
de concentração na 
Alemanha. 

A condição humana, 
de Malraux e 
Bodas de Sangre, 
de Federico García 
Lorca. 

Fundação do Partido 
Autonomista do 
Distrito Federal. 
Eleições para a 
Assembléia Nacional 
Constituinte - Maio. 
Criação do Instituto 
de Aposentadorias 
e Pensões dos 
Marítimos (IAPM). 
Instalação da 
Assembléia Nacional 
Constituinte - Nov. 
Promulgação da Lei 
do Reajustamento 
Econômico - Dez. 
Casa Grande e 
Senzala, de Gilberto 
Freire. 
Clarissa, de Érico 
Veríssimo e 
Serafim Ponte 
Grande, de Oswald 
de Andrade. 
Fundação da Escola 
de Sociologia e 
Política (ELSP). 
O que é o 
integralismo, de 
Plínio Salgado. 
Evolução política do 
Brasil, de Caio Prado 
Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centenário da elevação de 
Itabira a Vila. 

 
 

Primeiro trabalho historiográfico: 
Alguns documentos sobre a 
Vila de Itabira - 11 out. 

 

 
Bibliografia de assuntos brasileiros. 

 
 
 
 

1934 

 
 
 

Hitler torna-se o 
Reichführer. 

 
Putsch de Munique. 

Criação do Instituto 
de Aposentadoria 
e Pensões dos 
Comerciários (IAPC) 
- Maio. 
Criação do Conselho 
Federal de Comércio 
Exterior. 

 

 
 

Nomeado Diretor da Casa de 
Rui Barbosa - 24 dez. 
Permanece até 1938. 
Ida para o Rio de Janeiro - Dez. 
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1934 

 Criação do Instituto 
de Aposentadoria 
e Pensões dos 
Bancários (IAPB) 
- Jul. 
Promulgação da 
Constituição de 1934 
- Jul. 
Eleição Indireta de 
Getúlio Vargas - Jul. 
Criação da Justiça do 
Trabalho. 
Criação do Instituto 
Nacional de 
Estatística. 
Criação da 
Universidade de São 
Paulo (USP). 
Bangüê, de José Lins 
do Rego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Pacto 
Germano-soviético. 

 
 

Lei de Nurenberg - 
retirada dos direitos 
civis aos judeus. 

Assinatura do Tratado 
Comercial com os 
Estados Unidos. 
Fundação da Aliança 
Nacional Libertadora 
- Mar. 
Posse de Pedro 
Ernesto na Prefeitura. 
Criação da 
Universidade do 
Distrito Federal 
(UDF) - Abr. 
Dissolução do Clube 
3 de Outubro. 
Despertemos a nação, 
de Plínio Salgado. 
Promulgação da 
Lei de Segurança 
Nacional. 
Levantes Comunistas 
- Nov. 
Caminhos cruzados, 
de Érico Veríssimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleito Sócio efetivo da Sociedade 
Capistrano de Abreu - 14 jun. 

 
 
 
 
 

1936 

Conferência de 
Buenos Aires. 
Guerra Civil 
Espanhola - Dez. 
até 1939. 
Alemanha reocupa 
a região do Reno 
sem protesto dos 
Aliados. 

 
 

Criação da 
Comissão Nacional 
de Repressão ao 
Comunismo. 
Prisão de Pedro 
Ernesto - Abr. 

 
 
 
 

Nomeado membro do Conselho 
Nacional de Educação - 17 jul. 
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1936 

 Criação do Tribunal 
de Segurança 
Nacional (TSN). 
Criação do Conselho 
Nacional de Estatística. 
Criação do Instituto 
de Aposentadoria 
e Pensões dos 
Industriários (IAPI) 
- Dez. 
Raízes do Brasil, de 
Sérgio Buarque de 
Holanda e 
Usina, de José Lins 
do Rego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombardeio de 
Guernica pelos 
aviões alemães. 

 
 

Perseguição 
religiosa na 
Alemanha: 
protestantes e 
católicos presos. 

 
 

Estabelecimento do 
Eixo Berlim - Roma. 

Lançamento da 
candidatura de 
Armando Sales 
Oliveira. 
Lançamento da 
candidatura de Plínio 
Salgado. 
Lançamento da 
candidatura de José 
Américo de Almeida. 
Criação da 
Universidade do 
Brasil. 
Divulgação do Plano 
Cohen. 
Golpe de Estado - 10 
nov. 
Fechamento do 
Congresso Nacional/ 
Instauração do 
governo autoritário/ 
Outorgação da 
Constituição de 1937. 
Criação do Serviço do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional. 
Criação do Conselho 
Técnico de Economia 
e Finanças. 
Criação do Instituto 
Nacional do Livro 
(INL). 
Fechamento da Ação 
Integralista Brasileira 
(AIB). 

 
 
 
 
 
 

Nomeado para o Congresso da História 
da Expansão Portuguesa no Mundo a 
instalar-se em Portugal no dia 26 de 
junho de 1937. 

 
 

Representante do Brasil no 1º 
Congresso da História da Expansão 
Portuguesa no Mundo - 23 jun. 

 
 

Designado membro da comissão 
incumbida da organização e 
publicação do Boletim da UDF. 

 
 

Viagem a Portugal - Congresso do 
Mundo Português. 

 
 

Pesquisa no Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, Arquivo Histórico Colonial 
e Biblioteca Nacional de Lisboa. 

 
 

Viagem para a França. Set. 
 
 

Visita à Exposição Internacional. 19 
set. 
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1938 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifesto italiano: 
princípios do 
racismo fascista. 

 
 

Primeiras medidas 
anti-semitas na 
Itália. 

 
 

Anschluss - Hitler 
anexa a áustria. 

 
 

Pacto de Munich. 

Início da reforma 
e modernização 
da administração 
pública. 
Criação do 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística. 
Criação do Instituto 
de Previdência e 
Assistência aos 
Servidores do Estado. 
Eclosão do levante 
Integralista - Mar. 
Regulamentação do 
salário mínimo - Abr. 
Criação do Conselho 
Nacional do Petróleo 
(CNP). 
Criação do 
Departamento 
Administrativo do 
Serviço Público 
(DASP). 
II Congresso Nacional 
de Estudantes. 
Início do programa 
radiofônico Hora do 
Brasil. 
Vidas secas, de 
Graciliano Ramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomeado Professor Catedrático de 
História do Brasil da 10ª Secção 
didática da Universidade do Distrito 
Federal. Posse em 24 jun. 1938. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1939 

Mussolini invade a 
Albânia. 
Ascenção de Pio 
xII. 
Invasão da 
Checoslováquia. 
A Alemanha invade 
a Polônia. 
Rendição de 
Varsóvia. 
Inglaterra e França 
declaram guerra à 
Alemanha. 
Início da II Guerra 
Mundial - Set. 
Na frente russa: 
Rússia invade a 
Polônia e Finlândia. 

 
 

Conselho Nacional 
de águas e Energia 
Elétrica (CNAEE). 

Liberação do câmbio 
e alta no preço do 
café. 

Definição da nova 
organização sindical. 

Criação do 
Departamento 
de Imprensa e 
Propaganda (DIP). 

Criação do 
Movimento da 
Juventude Brasileira. 

 
 
 

Visita à Exposição Comemorativa do 
Centenário de Machado de Assis - 30 
jun. 

Fechamento da UDF -  20 jan. 

Cessam suas funções como Vice- 
Presidente do Conselho Universitário, 
respondendo pelo  expediente  da 
Reitoria e como Diretor da Faculdade 
de Política e Economia - Maio. 

Publica estudo sobre A viagem de 
Assumar a Minas. 

Publica As bases da educação - Set. 
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1940 

Office of the 
Coordinator of 
Inter-American 
Affairs - programa 
de colaboração 
norte-americano. 
Alemanha invade 
Dinamarca, 
Noruega, países 
baixos. 
Batalha da 
Bretanha. 
Japão se une à 
Alemanha e Itália. 
Churchil assume o 
cargo de Primeiro 
Ministro. 
Roosevelt é eleito 
para o 3º turno. 
Paris é ocupada 
pelos alemães. 
Marechal Pétain 
torna-se Primeiro 
Ministro da França. 
Fantasia, de W. 
Disney. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação do Serviço 
de Alimentação da 
Previdência Social 
(SAPS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico da Biblioteca, Mapoteca e 
Arquivo Histórico do MRE - 17 maio 
1940 a 10 jul. 1942. 

 
 

Publica estudo sobre João Gomes 
Batista 

 
 

Publica trabalho sobre as Cartas 
Chilenas - Dez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1941 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ataque japonês 
à base norte 
americana de Pearl 
Harbour - Dez. 

Encontro de 
Churchil e 
Roosevelt. 

Assinatura da Carta 
do Atlântico. 

Estados Unidos 
declara guerra ao 
Eixo. 

Início da Resistência 
na França. 

Criação do Ministério 
da Aeronáutica. 
Acordo assinado 
entre Brasil e EUA 
para a instalação, no 
RJ, de duas missões 
militares norte- 
americanas. 
Início dos cursos nas 
Faculdades Católicas. 
O DIP proíbe o filme 
O grande Ditador, de 
Charles Chaplin. 
Lançamento da 
revista Cultura 
Política. 
Criação da 
Companhia 
Siderúrgica Nacional 
(CSN). 
Regulamentação da 
Justiça do Trabalho. 
Fundação do jornal A 
Manhã 
Autorização para 
utilização de bases 
navais e aéreas 
localizadas no 
Nordeste. 
Jornal radiofônico 
Repórter Esso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título de Sócio Titular da Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro - 6 mar. 

Diploma de Membro Correspondente 
da Academia Nacional de História do 
Equador. 

Membro da Comissão do I.A.P.C. - 
Ago. 

Representante  do Ministério das 
Relações Exteriores junto à Junta 
Executiva Central do Conselho 
Nacional de Estatística - Dez. 

Representante do Ministério das 
Relações Exteriores junto à Comissão 
Censitária Nacional - Dez. 
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1942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início da batalha de 
Stalingrado. 

 
Rammel é vencido 
por Montgomery 
em El Alamein 
(Egito). 

 
Hitler se declara o 
“Senhor da Lei” da 
Alemanha. 

 
Os quatro quartetos, 
de T. S. Eliot. 

 
O Estrangeiro e o 
Mito de Sísifo, 
de Camus. 

 
As moscas, de 
Sartre. 

 
Início das 
Conferências 
Aliadas. 

Reunião de 
Chanceleres no Rio 
de Janeiro. 
Navios mercantes 
brasileiros são 
torpedeados na costa 
do Brasil. 
Rompimento das 
relações diplomáticas 
do Brasil com os 
países do Eixo. 
Início da propaganda 
sistemática contra os 
países do Eixo. 
Criação do Serviço 
Nacional de 
Aprendizagem 
Industrial (SENAI). 
Campanha pelo 
reequipamento  
das forças armadas 
brasileiras. 
Criação da União 
Nacional dos 
Estudantes (UNE). 
Reforma Capanema. 
Decretação para 
o racionamento 
de derivados de 
petróleo. 
Criação da 
Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD). 
Declaração do estado 
de beligerância pelo 
Brasil. 
Entrada do Brasil na 
II Guerra Mundial 
- Ago. 
Blackout em 
Copacabana, RJ, 
por três dias. 
Coordenação 
da Mobilização 
Econômica. 
Fundação da 
Associação Brasileira 
de Escritores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terceira Reunião de Consulta dos 
Ministros das Relações Exteriores. 
Abertura em 15 jan. 

 
Consultor Técnico da Secretaria da III 
Reunião de Consulta dos Ministros das 
Relações Exteriores das Repúblicas 
Americanas realizadas no Rio de 
Janeiro. 

 
Eleição como Membro Correspondente 
da Academia Nacional de História do 
Equador. 

 
Membro da Banca Examinadora do 
Concurso de Provas para provimento 
em cargos da classe inicial da carreira 
de Arquivista de qualquer Ministério. 

 
Aprovado o seu nome para fazer 
parte da Irmandade da Santa Casa da 
Misericóridia - 20 jun. 

 
Chefe do Serviço de Documentação, 
padrão N, da Secretaria de Estado, do 
Quadro Permanente, do Ministério  
das Relações Exteriores, padrão N, em 
exercício - 10 jul. 1942 a 7 dez. 1943. 

 
Viagem ao Uruguai, Montevidéo e 
Argentina em missão cultural do 
governo brasileiro - Dez.-jan. 
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1943 

 
 

Início dos 
bombardeios 
ininterruptos na 
Alemanha. 

 
As tropas alemãs 
se rendem em 
Stalingrado. 

 
Conferência de 
Casablanca. 

 
Frente de Liberação 
Nacional fundada 
na Algéria por De 
Gaulle e Giraud. 

Aprovação da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) 
Constituição da 
Força Expedicionária 
Brasileira. 
Manifesto  aos 
Mineiros - 24 out. 
Aprovação do Plano 
Souza Costa. 
Dissolução da 
Internacional 
Comunista. 
Envio de oficiais 
brasileiros para o 
curso de Estado 
Maior nos EUA. 

Carta do Presidente da ABL, 
José Carlos de Macedo Soares, 
congratulando LC, por ocasião da 
entrega ao Diretor da Biblioteca 
Nacional, Rodolfo Garcia, de um 
exemplar da edição fac-similar do 
Catecismo Kirirí, do Padre Luiz 
Vincencio Mamiani, livro raríssimo 
localizado por LC em 1937 - 22 jan. 

 
Relatório sobre a situação do 
intelectual na República argentina 
- Jan. 

 
Criação da Comissão de Estudos dos 
Textos de História do Brasil - 16 ago. 

 
Exoneração do cargo de Chefe do 
Serviço de Documentação - 4 dez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944 

D Day (Dia D) 
- invasão da 
Normandia pelos 
aliados. 
Liberação de Paris e 
Bruxelas. 
Bombardeio de 
Monte Casino. 
Pétain é preso. 
França recupera a 
Lorraine. 
Conferência de 
Moscou. 
Roosevelt é eleito 
para o 4º turno. 
Conferência de 
Bretonwoods sobre 
a Política Monetária 
internacional. 

 
Desembarque 
dos primeiros 
contingentes da 
Força Expedicionária 
Brasileira em 
território italiano. 

Envio para a frente 
de batalha, na Itália, 
do I Grupo de Caça. 

Criação da Fundação 
Getúlio Vargas. 

Criação do 
Departamento 
Federal de Segurança 
Pública (DFSP). 
Carta a Timandro 
- Abr. 

 
 
 
 
 
 
 

Voto de agradecimento de J. Carneiro 
Felippe, Presidente da Comissão 
Censitária Nacional, pelos serviços 
prestados por LC àquela Comissão, 
quando do Recenseamento Geral de 
1940. 

 

 
Publica Matias Aires e seu tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

1945 

Suicídio de Hitler. 

Russos  capturam 
Berlim - 2 maio. 

Rendição da 
Alemanha - 8 maio. 

Fim da II Guerra 
Mundial na Europa 
- Maio. 

Conferência de 
Yalta (Roosevelt, 
Churchil, Stalin). 

I Congresso Brasileiro 
de Escritores. 
Entrevista de José 
Américo ao Correio 
da Manhã. 
Visita ao Brasil do 
Secretário de Estado 
norte-americano 
Stettinius. 
Fundação do Partido 
Trabalhista Brasileiro. 
Início do Movimento 
Queremista - Maio. 

 
 
 

Recebe a Medalha Comemorativa do 
Centenário do Nascimento do Barão 
do Rio Branco - 1 dez. 

Torna-se sem efeito a exoneração 
do cargo de Chefe do Serviço de 
Documentação - 26 dez., retornando 
ao cargo. 

Luiz Camillo candidata-se por Minas 
Gerais, mas perde as eleições. 
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1946 

 
 
 
 
 
 
 

Conferência de 
Postdam - sobre 
os problemas 
de uma Europa 
reconquistada. 

 
Criação da 
Organização das 
Nações Unidas 
- Jun. 

 
Lançamento de 
bombas atômicas 
sobre Hiroshima e 
Nagasaki - Jun. 

 
Rendição do Japão 
- 14 ago. 

 
Início do Tribunal 
de Crimes de 
Guerra de 
Nuremberg. 

 
Mussolini é 
executado. 

Elaboração da Lei 
Eleitoral. 
Decreto  antecipando 
as eleições estaduais. 
Comício Queremista 
proibido por João 
Alberto. 
Criação da 
Companhia 
Hidrelétrica do São 
Francisco. 
Extinção do Tribunal 
de Segurança 
Nacional. 
Nomeação de 
Benjamin Vargas 
como chefe de 
polícia do Distrito 
Federal. 
Queda de Getúlio 
Vargas - 29 out. 
Fim do Estado Novo. 
Eleição do gal. 
Eurico Gaspar Dutra 
para Presidente da 
República - 2 dez. 
Realização de 
eleições para uma 
Assembléia Nacional 
que se instalará 60 
dias depois como 
Assembléia Nacional 
Constituinte - 2 dez. 
Promulgação 
da Constituição 
Brasileira pela 
Assembléia Nacional 
Constituinte - 30 set. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1947 

  
 
 
 
 

Eleições para 
governadores, 
câmaras estaduais, 
federais e senado 
- 19 jan. 

Diretor do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais. 
Chefe do Serviço de Documentação  
na Conferência Interamericana para a 
Manutenção da Paz e da Segurança no 
Continente - Ago. 
Designado para estudar o Serviço 
de Documentação da O.N.U. e do 
Departamento do Estado, nos EUA 
- Set. 
Viagem aos EUA. Operação em Boston 
para hipertensão  malígna - 15 set. 
1947 a 27 jan. 1948. 
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1948 

Criação da 
Organização dos 
Estados Americanos 
(OEA). 
Assassinato de 
Gandhi. 
The heart of the 
matter, de Graham 
Greene. 
Política do 
Apartheid adotada 
oficialmente pelo 
governo da áfrica 
do Sul. 

  
 
 
 
 
 

Convite para fazer parte da Comissão 
de Avaliação da Biblioteca e Arquivo 
do etnógrafo e pesquisador Curt 
Nimuendaju - 3 set. 

 
 

1949 
Adenauer eleito 
Chanceler da 
Alemanha 
Ocidental. 

  

 
 
 
 

1950 

 
 

Criação do Comitê 
de Investigação 
McCarthey 
para atividades 
antiamericanas. 

 Convite de Luther H. Evans para 
assistir ao Colloquium Internacional 
de Estudos Luso-Brasileiros, em 
Washington. 
Exoneração das funções de membro 
do Conselho Nacional de Educação, 
assinada por Eurico Gaspar Dutra e 
Pedro Calmon - 23 nov. 

 
1951 

  Portaria do Ministro das Relações 
Exteriores deferindo pedido  de licença 
de LC. 

1953 Morte de Stalin.  Morre no Rio de Janeiro - 3 set. 
 

1954  Getúlio Vargas se 
suicida. 

 

 
 
 
 

1983 

  A Biblioteca Pública Municipal de 
Itabira é denominada Biblioteca Luiz 
Camillo de Oliveira Netto pelo prefeito 
de Itabira Virgílio José Gazire (Decreto 
nº 2.018). Recomendação do deputado 
José Aparecido de Oliveira, futuro 
Secretário de Cultura do Estado de 
Minas Gerais - 4 mar. 
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Í ND ICE  O NOMÁSTICO  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Abreu, Capistrano de - 113, 128, 176, 180, 187, 227, 330, 457, 469, 
471, 473, 475, 575 
Academia Brasileira de Letras - 392, 472, 503 
Academia de Ciências de Lisboa - 373 
Adam & Charles Black - 430 
Afonso Henriques, Rei - 124 
Agripino - 191 
Aires, Matias - 142, 151, 261, 452, 476, 501, 542 
Albernaz, João Teixeira - 236 
Albernaz, Salvador de Faria - 78, 105 
Albertini - 180 
Albuquerque, Antônio de - 135, 139 
Albuquerque, Gerônimo de - 135 
Albuquerque, Matias de - 135 
Alegre, Manuel de Araújo Porto - 238 
Aleixo, Pedro - 285, 286, 312, 445, 503, 504 
Aleijadinho - 127, 152, 547 
Alencar, Fernando - 341 
Alencar, José de - 199 
Alencar, Mário de - 199 
Alkmin, José Maria - 95, 97, 102, 114, 116, 120, 133, 134, 138, 143, 
456, 462, 467, 468, 473, 475, 476, 504 



Almeida, Fialho d’ - 63 
Almeida, José Américo de - 302-305, 311, 392, 406, 506, 545, 549, 
551 
Almeida, José Luiz Osório de - 46, 48, 58, 442, 446, 545 
Almeida, Luiza de Oliveira Penna Osório de - 128, 471 
Almeida, Dom Pedro de. Ver também Conde de Assumar 
Almeida, Renato - 282 
Almeida Franco - 79 
Almeida Junior, José Osório de - 85 
Altman, Janet G. - 34 
Alvarenga Peixoto - 149, 243 
álvares, Jaci Lobato - 510 
Alves Pinheiro - 304 
Alvim, Fausto - 396, 429, 516, 520 
Amado, Gilberto - 291, 504 
American Heart Association - 405 
Amiel, Henri-Frédéric - 79 
Andrade, Alberto Mazoni de - 113, 328, 329, 447, 451, 466, 509 
Andrade, Carlos Drummond de - 27, 51, 54, 61, 62, 64, 65, 83, 87, 
155, 176, 202, 219, 308, 325, 397, 401, 410, 433, 435, 440, 441, 
444, 445, 449, 450, 461, 464, 516, 521, 533, 542, 543, 546, 552, 
559, 560, 568, 576 
Andrade, Capitão João Francisco de - 106, 464 
Andrade, Maria Rita Soares de - 320, 481 
Andrade, Mário de - 33, 36, 59, 83-85, 90-92, 96, 98-100, 104, 113, 
114, 116, 120, 157, 161, 169, 202, 207, 211, 222, 281-283, 296-298, 
309, 326, 327, 335, 348, 372, 374, 387, 415, 449, 451-453, 
455-458, 461-463, 466, 467-469, 481, 487, 490-492, 496, 503, 
505, 509, 510, 515, 530, 540, 546, 552, 560, 561, 566, 569, 571, 
573, 575, 576, 582 
Andrade, Octavio Thyrso de - 268 
Andrade, Rodrigo Mello Franco de - 113, 161, 176, 202, 304, 334, 
547, 560 
Anjos, Artur Versiani dos - 184 
Anjos, Ciro dos - 145, 176, 184, 445, 456, 486 
Antônio Francisco Lisboa. Ver Aleijadinho 
Aranha, Oswaldo - 228, 233, 240, 241, 263, 277, 291, 292, 295, 343, 
353, 370, 497, 498, 501, 505, 508 
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Araújo, Roberto Luiz Assumpção de - 230, 260, 333, 336, 337, 340, 
342, 352, 356, 357, 361, 374, 379, 420, 500, 501, 510-515, 
517-521 
Araújo, Sarah Gomes - 351, 510, 512 
Arendt, Hannah - 31, 271, 509, 561, 570, 573 
Aristóteles - 39, 561 
Arquivo Histórico Colonial - 116-118, 122, 124, 128, 134, 135, 137, 
141, 142, 144, 228, 243, 273, 274, 355, 461, 462, 502, 599, 600, 
601 
Arquivo Histórico do Itamaraty - 141, 157, 227, 228, 238-240, 
262, 274, 275, 294, 334, 346, 352, 367, 498, 501-503, 540 
Arquivo Nacional - 95, 160, 245, 273, 274, 450, 478, 528, 541 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo - 116, 122, 355, 470, 474, 
475, 598 
Arquivo Nacional de Paris - 131 
Arquivo Nacional de Washington - 233 
Arquivo Público Mineiro - 66, 79, 80, 95, 97, 98, 103, 137, 139, 
160, 177, 178, 245, 448, 456, 462, 465, 478, 528, 574 
Assumar, Conde de - 152 
Assunção, Lino de - 128, 471, 575 
Athayde, Austregésilo de - 300 
Azevedo, Fernando de - 170, 175, 443 
Azevedo, Sandoval Soares de - 86, 450 
Azevedo, Washington - 65, 446 

B 
B.V. Ver Valadares, Benedito 
Bach, Johann Sebastian - 328, 413, 430 
Baleeiro, Aliomar - 287, 288, 504, 548 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais - 33, 53, 54, 86, 394, 412, 
414, 415, 425, 429, 441, 518 
Bandeira, Manuel - 114, 143, 243 
Bandizzone, Luis M. - 236, 498 
Barata, Mário - 488, 539, 548 
Barbosa, Edmundo. Ver Silva, Edmundo Penna Barbosa da 
Barbosa, Rui - 85, 90, 375 
Barbosa Machado. Ver Machado, Diogo Barbosa 
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Barleus, Gaspar - 95, 368, 369, 466 
Baronio, Cezar - 357 
Barreto, Abílio - 95, 96, 113, 456 
Barreto Filho, José - 149, 150, 268, 319, 432, 477, 542 
Barros, Antonio Cardoso de - 134 
Barros, Jaime de - 120, 133-136, 333, 469, 470, 471, 473-475 
Barros, João de - 92, 177, 454, 455 
Bastos, Murilo - 236, 603 
Batista, Pedro Ernesto - 170, 179, 191 
Batista Luzardo - 256 
Benda, Julien - 253, 267-272, 502, 533, 534, 562 
Benitez, Justo Pastor - 165, 201, 334, 481 
Benjamin, Walter - 327, 536 
Beraldo, João Tavares Corrêa - 53, 415, 441, 510, 517, 548 
Berger - 171  
Bernardes, Arthur - 315 
Bernardes, Pe. Manuel - 92, 454 
Bernardo, Dario - 286  
Bernardo, Jesus Maria de - 612 
Bernheim, E. - 341, 453, 477, 512 
Beschoren, M. - 344 
Biblioteca do Congresso. Ver também Library of Congress - 113, 
188, 197, 233, 237, 275, 360, 388, 410, 466, 515 
Biblioteca do Itamaraty - 157, 228, 230, 235, 237, 240, 242, 246, 
247, 252, 268, 281, 294, 298, 327, 328, 334, 342, 343, 345, 350, 
351, 377, 399, 443, 499, 511, 541 
Biblioteca Nacional - 50, 66, 95, 96, 101, 113, 124, 128, 129, 160, 
165, 198, 227, 228, 273, 274, 294, 342, 351, 355, 357, 358, 370, 
376, 377, 378, 456, 468, 477, 528, 541, 554, 562, 597, 598 
Biblioteca Nacional de Lisboa - 137, 141, 474, 475, 562 
Biblioteca Nacional de Paris - 94, 131, 377, 378 
Biblioteca Nacional de Viena - 453 
Biblioteca Nacional Vittorio Emmanuel - 131, 472 
Bittencourt, Paulo - 301, 303, 506 
Blake, Augusto Victorino Alves do Sacramento - 99, 376, 456, 562 
Bloch, Marc - 163 
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Boavista, Paulo Teixeira - 333 
Bodevin, L. - 59 
Bolivar, Arduíno - 95, 97, 99, 113, 114, 134, 456, 516, 557 
Bontoux, Eugène - 421 
Borba Gato, Manuel de - 78 
Borghi, Hugo - 307 
Borgia, Aluisio Cesar (Barão de Macaúbas) - 62 
Bossis, Mireille - 37, 437, 563 
Bouard, Michel - 135, 184, 474 
Bourdemare, Mercure François de - 248, 249, 457, 473 
Boxer, Charles - 198 
Braga, Celina de Abreu - 334, 408, 517 
Braga, Levy - 113 
Braga, Odilon - 285 
Braga, Rubem - 415, 416, 429, 513, 520 
Branco, Miguel Rio - 292 
Brandão, Claudio da Silva - 95, 113, 368, 466 
Brás, Wenceslau - 286, 504 
Brasil, Assis - 605 
Brito, Joaquim Azarias de - 404 
Brito, Paula - 199 
Brown-Jayers - 100 
Buck, A. - 417, 418 
Bueno, Weber Pimenta - 404 
Buenos (irmãos, bandeirantes) - 78 
Burckhardt, Jacob - 218 
Burnam, J.M. - 180 
Burton, Richard Francis - 99, 237, 248, 249, 456, 467 
Butenval, His de - 339, 340 
Buxtehude, Dietrich - 430 

C 
Cabral, Pedro álvares - 177 
Caeté, Visconde de - 81, 82 
Cain, J. - 358 
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Calábria, Mário - 48, 333, 335, 365, 366, 382, 440, 444, 488, 509, 
510, 512, 514-517, 520, 521, 549 
Callero, Lilita - 411 
Calmann Levy - 431 
Calógeras, João Pandiá - 133, 145, 176, 350, 563 
Câmara, José Sette - 409 
Câmara dos Deputados - 350, 370, 549, 552 
Caminha, Pero Vaz de - 177, 355 
Campos, Adalberto de - 340 
Campos, Francisco - 132, 171 
Campos, Milton - 176, 286, 305, 390, 391, 394, 445, 477, 507, 516, 614 
Campos, Olavo Redig de - 64, 88, 445, 446, 450 
Campos, Paulo Mendes - 320, 395, 440, 516 
Campos Sales, Manuel Ferraz - 83 
Canabrava, Euríalo - 178 
Canstatt, Oscar - 384 
Capanema, Barão de - 236 
Capanema, Gustavo - 59, 66, 83, 87, 102, 116, 161, 169, 170, 172, 
191, 194, 197, 199-202, 204, 210, 211, 223, 308, 445, 450, 463, 
465-468, 482, 484, 487, 488, 492, 530, 541, 558, 596, 597 
Cappuci - 79 
Cardoso, Adauto Lúcio - 284, 285, 300, 301, 312, 416 
Cardoso, Helena - 320 
Cardoso, Manoel da Silveira Soares - 366, 369, 370, 371 
Cardoso, Marília Rothier - 438, 503, 563, 564 
Cardoso, Mathias - 78, 135, 138 
Carlos, J. - 292 
Carmelo, Jesuíno do Monte - 282 
Carneiro, Fernando - 319, 407 
Carneiro, Manoel álvaro - 115, 245 
Carneiro, Octavio Augusto Dias - 372, 514 
Carneiro, Paulo - 170, 374 
Carolina, ver Novais, Carolina Augusta xavier de - 199 
Cartledge, Horace - 345, 512 
Carvalho, Antônio Gontijo de - 145 
Carvalho, Daniel de - 308, 444, 507 
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Carvalho, Feu de - 80 
Carvalho, Horácio de - 303, 506 
Carvalho, Orlando de - 145 
Casa de Rui Barbosa - 33, 87-90, 95, 104, 173, 202, 229, 450, 456, 
474, 483, 543, 544, 547, 555, 564, 575 
Casal, Manuel Ayres do - 91, 452 
Casasanta, Mário - 114, 178, 198, 199, 487, 549 
Cascalho, Elias do - 131 
Castelnau, Francis de - 99, 456 
Castelo Branco, Caldeira - 135 
Castilho, águeda de Oliveira (Naná) - 52, 56, 85, 441 
Castro, André de Mello e - 118 
Castro, João Augusto de Araújo - 372, 398, 399, 514 
Castro, Josué de - 186, 188, 457, 473, 481, 486, 487 
Castro, Martinho de Mello e - 118, 469 
Castro Alves - 55, 442 
Castro Barreto - 174, 483, 484 
Castro e Almeida, Eduardo de - 101, 119, 128, 141-143, 461, 502, 
597, 599, 601, 604, 606, 607, 609, 610 
Cayru, Visconde de - 91 
Cervantes, Miguel de - 46, 48, 257 
Chagas, Anna Leopoldina (Annah) de Melo Franco - 254, 539 
Chagas Filho, Carlos - 254 
Chamberlain - 237 
Chapman, A.B. Wallis - 248 
Chartier, Roger - 37, 437, 509, 563, 564 
Chateaubriand, Assis - 426, 460, 506 
Châtelet, Duc de - 337 
Chermont, Jayme - 411, 425 
Chermont, Zaide Mello Franco - 411 
Cidade, Hernani - 113 
Clarac, E. - 59 
Colombo, Cristóvão - 176, 472 
Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil - 140, 141, 
157, 259, 346, 412, 447, 499 
Companhia do Vale do Rio Doce - 309 
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Corbett - 344 
Corção, Gustavo - 319, 416, 550 
Cortesão, Jaime - 236, 334, 468 
Costa, Cláudio Manuel da - 149-151, 243, 244 
Costa, Sérgio Correia da - 238, 371 
Costa, filho, Odylo - 506 
Costa Rego - 301, 303, 304, 553 
Cournot - 341 
Coutinho, Francisco de Sousa - 248, 366, 367 
Couto, Manoel Soares do - 80 
Cristof, Nicholas - 216, 493 
Cruz, Oswaldo - 175 
Cunha, Celso - 316, 334 
Cunha, Rui Carneiro da - 210, 489, 505 
Cunha Menezes - 148-150 

D 
D’Abbeville, Claude - 101, 115, 457 
D’Evreux, Yves - 115, 457 
D’Orbigny - 241 
Dantas, Edmundo Menezes - 113, 466 
Dantas, João Ribeiro - 507, 539 
Dantas, Orlando - 85, 285, 299, 303, 311, 450, 503, 505-507, 539 
Dantas, Rodolfo Godoy de Souza - 409 
De Gaulle, Charles - 319 
Debret, João Batista - 101, 458 
Deffontaines, Paul - 180 
Deffontaines, Pierre - 184-186, 205, 486, 567 
Dénis, Ferdinand - 115 
Derrida, Jacques - 161, 478, 479, 528, 536, 565 
Devoto, E. Pivel - 256, 500 
Dias, Antonio - 78 
Dias, Henrique - 135 
Doca, Emílio Fernandes de Souza - 259 
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Dodsworth, Henrique de Toledo - 59, 184, 191, 203, 204, 210, 211, 
484, 487, 492, 541, 587, 609 
Donnard, Maria Stela Torres - 441 
Dostoievska, Anna Grigorievna - 431 
Dostoievski, Fiodor Mikhailovitch - 50, 87, 413, 429, 431 
Drummond, águeda Marinha Gonçalves - 43, 44, 580 
Drummond, Comendador Felipe - 62, 64, 444 
Drummond, Francisco de Assis - 89, 95, 451 
Drummond, Joaquim de Assis Freitas - 44, 580 
Drummond, Rosa de Assis de Oliveira - 44, 47, 56, 57, 72, 109, 406, 
440, 441, 451 
Duarte, Dom - 335, 336, 453, 455 
Dumas (Pai), Alexandre - 430 
Dunn, B.S. - 344 
Dutra, Eurico Gaspar - 300, 319, 409, 507 

 
E 

Ehrenreich, Paul - 99, 456 
Elizabeth I - 389 
Engrácia, Monsenhor Júlio - 56, 78, 442, 462, 463, 464 
Ennes, Ernesto - 15, 124, 130, 142, 143, 173, 228, 261, 273, 354, 355, 
452, 461, 462, 466, 469, 472, 475, 476, 483, 501, 502, 513, 542, 
562, 596, 598, 600, 606, 610 
Eschwege, Barão W. L. von - 32, 45, 99, 103, 106, 113, 456, 566 
Escorel Rodrigues de Morais, Lauro - 319, 334, 405, 510 

 
F 

Farge, Arlette - 70, 156, 446, 478, 567 
Faro Junior, Luís Pereira de - 231, 273, 333, 338, 511, 513 
Faulkner, William - 32 
Fávero, Maria de Lourdes - 482 
Febvre, Lucien - 163, 567 
Fernandes, Mário de Deus - 253, 256, 295, 500, 504 
Fernandes, Raul - 392, 425, 511, 513, 519 
Fernández, Julio - 257 
Ferreira, Marieta de Moraes - 171, 567 
Ferres, Klara Muschard - 187 
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Fialho, Branca - 320, 484 
Figanière, Visconde de - 243-245 
Figueiredo, Fidelino de - 455, 605 
Filgueiras, Caetano, 199 
Fischer, Max - 115, 131, 458, 467, 472 
Fleiuss, Max - 229, 350 
Flores da Cunha - 315, 316 
Foá, Carlo - 186, 187 
Fontes, Armando Ortega - 334, 510, 512, 613 
Fontoura, Heráclito - 416 
Foucault, Michel - 163, 164, 480, 568 
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