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APRESENTAÇÃO

Armando Pereira da Câmara (1898-1975), neto do Visconde de Pelotas
e bisneto do Visconde de São Leopoldo, foi o último morador do Solar dos
Câmara. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, foi Reitor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o primeiro Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Foi um importante líder
político católico, tendo curta passagem pelo Senado, elegendo-se em 1954 e
renunciando em 1956.
O Professor Câmara notabilizou-se como uma das mais relevantes expressões acadêmicas do Estado. Soube formar, por meio de suas aulas, mentes,
corações e almas. Por isso, no ano em que se comemora os 110 anos do seu
nascimento, o Parlamento Gaúcho sente-se no dever de resgatar a trajetória
deste Mestre, pela importância de suas ações e ideais. Celebrar esta data constitui uma homenagem, não só a ele, mas a todos que se inspiraram nas suas
concepções ﬁlosóﬁcas.
A Assembléia Legislativa se orgulha de ter adquirido, restaurado e
entregue à sociedade gaúcha o Solar dos Câmara, que abrigou, assim como o
Professor, outros grandes personagens da história política do Rio Grande do Sul.
O Prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, consolidou-se como
uma referência cultural de Porto Alegre.
Passados mais de 30 anos de seu falecimento, o Professor Armando
Câmara continua vivo entre aqueles que tiveram o privilégio de partilhar da sua
sabedoria. Este livro pretende ser uma singela contribuição para o resgate e a
perpetuação de seu pensamento e obras.

Alceu Moreira
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul
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INTRODUÇÃO TÉCNICA
Este trabalho presta homenagem aos 110 anos do nascimento de Armando
Câmara (1898-2008). Reúne, além dos depoimentos de ex-alunos e contemporâneos, discursos, tributos recebidos e imagens deste professor, ﬁlósofo, jurista,
religioso e político.
Armando Câmara foi reitor da PUC e da UFRGS e senador da República,
cargo ao qual renunciou para voltar à cátedra de ensino do Direito. Criou o Jornal
do Dia e a Revista de Cultura “Estudos”. Lançou a semente para a criação da
Faculdade de Filosoﬁa de Porto Alegre e organizou a Ação Brasileira de Renovação Social, com inspiração na doutrina da Igreja Católica. Homem da oralidade,
deixou poucas obras publicadas, sendo a maior parte transcrições de suas aulas
e palestras proferidas.
Nascido em Porto Alegre, em 10 de novembro de 1898, neto do Visconde
de Pelotas e bisneto do Visconde de São Leopoldo, foi o terceiro morador do
Solar dos Câmara, construído em 1818, na Rua Duque de Caxias, para servir de
residência ao seu bisavô. Esta casa foi cenário de inúmeras reuniões, encontros
e importantes decisões políticas.
Faleceu em Porto Alegre, aos 76 anos de idade, no dia 19 de março de
1975. Foi velado no panteão da Reitoria da UFRGS e sepultado no Cemitério
São Miguel e Almas. Sua morte causou grande comoção em todos os setores da
vida acadêmica, religiosa e política do Rio Grande do Sul. Segundo informaram
os jornais locais, as sessões plenárias foram suspensas, naquele dia, na Câmara
Municipal e na Assembléia Legislativa, após pronunciamentos de pesar.
Procedimentos Metodológicos
Este projeto visa resgatar uma parte da vida desse importante pensador, cujo
legado é exemplo para novas gerações. A obra foi produzida, principalmente, por
depoimentos colhidos de contemporâneos, além de pesquisas no acervo bibliográﬁco, iconográﬁco e documental de Armando Câmara, sob guarda da Divisão de
Biblioteca e Memória Parlamentar, do Departamento de Relações Institucionais da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, para distribuição gratuita e destinada
especialmente a bibliotecas, escolas, centros culturais e universidades.
A cronologia apresenta o perﬁl biográﬁco de Armando Câmara, além de relacionar
suas principais atividades como professor e político. A seguir, estão dispostos os
depoimentos orais, colhidos e editados pela equipe da Divisão de Biblioteca e
Memória Parlamentar, gravados e degravados pelo Departamento de Taquigraﬁa
da Assembléia Legislativa.
Os discursos apresentam a face política do Professor Armando Câmara.
A fonte dessa pesquisa foram os Diários do Congresso Nacional. As homenagens
e manifestos sobre o biografado foram extraídos de fontes primárias e de arquivos
de jornais locais. No Caderno de Imagens, estão fotos e documentos do acervo
da Memória Parlamentar da Assembléia Legislativa.
Para manter a padronização dos textos, sem, no entanto, abrir mão da
originalidade dos documentos, foram adotados os seguintes critérios na transcrição
e revisão: - graﬁa atualizada segundo as normas gramaticais da Língua Portuguesa;
- nomes e pronomes de tratamento com inicial maiúscula; - presidente e orador,
nos discursos, em negrito e caixa alta; - aparteadores em negrito e caixa baixa.
6
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CRONOLOGIA
1898
Nasceu em Porto Alegre em 10 de novembro. Filho do General Alfredo Corrêa
da Câmara e de Zeferina Pereira da Câmara.
1925
Formou-se Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito
de Porto Alegre.
1929 a 1930
Dirigiu um curso livre para professores do Instituto de Educação General Flores
da Cunha.
1931
Em 7 de agosto, começou a lecionar na antiga Faculdade de Direito de Porto
Alegre.
1934
Em 20 de dezembro, fundou a Associação de Professores Católicos de Porto
Alegre. Foi o seu primeiro presidente.
1935
Foi nomeado pelo Governador do Estado, General Flores da Cunha, professor
de Psicologia Pedagógica do Instituto de Educação em Porto Alegre.
1935
Lançou o Manifesto-programa da Ação Brasileira da Renovação Social, que
foi inserido nos Anais da Assembléia Legislativa, na sessão plenária de 23 de
julho de 1935.
1936
Foi convidado pelo Governo do Estado para, como professor de Psicologia do
Instituto de Educação, freqüentar cursos de especialização em universidades
européias.
1942
Representou o Brasil no Congresso Internacional sobre a Crise da Civilização,
nos Estados Unidos, dirigido por Jacques Maritain, da Universidade de Chicago.
Apresentou a tese intitulada “Democracia Orgânica”, discutindo as alternativas
para a democracia capitalista ocidental a partir de uma solução cristã.
8
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1943
Foi nomeado membro do Conselho Estadual de Educação e professor da Faculdade de Filosoﬁa da Universidade do Rio Grande do Sul. No mesmo ano,
fundou a Revista de Cultura “Estudos”.
1944
Em dezembro, foi o orador oﬁcial na sessão comemorativa, na Faculdade de
Educação, Ciências e Letras, da debelação do movimento comunista de 1935.
Esse evento reuniu autoridades políticas, professores universitários, intelectuais
católicos e estudantes numa manifestação contra os totalitarismos.
1945
Foi nomeado Reitor da Universidade de Porto Alegre. No mesmo ano foi escolhido para presidir a Liga Eleitoral Católica da Arquidiocese de Porto Alegre,
órgão de orientação ao eleitorado católico.
1947
Fundou, na Capital do Estado, o diário “Jornal do Dia”, órgão de orientação
democrática e católica, que atuou por 20 anos na imprensa do Rio Grande do
Sul.
1948
Assumiu a Reitoria da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como seu
1.º Reitor. Em maio, criou a Associação Santa-mariense Pró Ensino Superior
(ASPES), sendo seu primeiro presidente. Em 4 de dezembro, foi efetivada a
incorporação das faculdades do interior. A partir desta data , a Universidade de
Porto Alegre passou a integrar a Universidade do Rio Grande do Sul.
1949
Em janeiro, inconformado com a vitória da Campanha de anexação das faculdades do interior, liderada por Mariano da Rocha Filho, o reitor Armando Câmara
renuncia, junto com a cúpula diretiva da Universidade do Rio Grande do Sul.
1954
Elegeu-se Senador da República pela legenda da Frente Democrática (PL e
UDN).
1956
Renunciou ao mandado de Senador, sendo substituído pelo suplente Mem de
Sá.

9
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1963
Reﬂetindo o pensamento democrático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, libelou contra os responsáveis pelo caos da política nacional, em
manifesto público, parcialmente transcrito na revista de Berlim “Stimmer Der
Zeit”, e lido pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara,
em estação de Rádio.
1964
Na véspera de 31 de março, aderindo ao movimento nacional das passeatas
cívicas “Por Deus e pela Liberdade”, deu entrevista ao Diário de Notícias de
Porto Alegre, criticando os rumos da situação política então vigente.
1968
Assumiu a direção do Instituto de Filosoﬁa do Direito e do Curso de Doutorado
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No
mesmo ano, recebeu, do Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do
Sul, o título de Professor Insigne.
1969
Recebeu do Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, a Ordem
do Mérito Militar.
De 1969 a 1974
Foi professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul para ministrar o curso de especialização em Filosoﬁa do
Direito.
1972
Apresentou trabalho sobre a “Teoria Geral do Valor” no Congresso Internacional
de Filosoﬁa, em São Paulo.
1975
Faleceu, em Porto Alegre, em 19 de março.

10
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ADROALDO STRECK *
O SR. ADROALDO STRECK – A minha convivência com o Professor
Armando Câmara foi de sala de aula, pois foi meu professor no quinto ano do
curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul na disciplina de Filosoﬁa do Direito.
O Professor era uma pessoa extremamente polêmica e as aulas ministradas por ele estavam sempre repletas de alunos, que assistiam às suas aulas
porque sempre havia muitos conteúdos importantes para aprender. E havia uma
lenda muito grande em torno da pessoa do Professor, já que era uma legenda
dentro da escola. Contavam muitas histórias diferentes a seu respeito as quais
não posso repetir aqui, porque não sei até que ponto eram verdadeiras.
Vou relatar um fato ocorrido comigo. Eu cursava o quinto ano de Direito, prestes a me formar, mês de dezembro, calor intenso, e precisava alcançar
seis no exame oral para eliminar a cadeira de Filosoﬁa do Direito. Sorteei
os pontos e, em um ou dois fui mais ou menos bem, no terceiro não fui tão
bem. Fiquei preocupadíssimo com aquilo. No ﬁnal o Professor falou-me: O
senhor está dispensado. Eu disse: Professor, o senhor me perdoe o atrevimento,
mas eu gostaria de saber, o senhor imagina que deu...? Ele olhou e viu que
eu precisava de nota seis e respondeu assim: Meu jovem, o senhor está indo
para casa? Respondi: Sim, professor. Ele retorquiu: Então, vá pela sombra,
porque está muito quente. Aí eu ﬁquei apavorado. Pensei: Tá, bailei. Alguns
colegas esperavam no corredor para fazer exame com ele também. Quando saí,
perguntaram: Como é que foi? Respondi: Eu acho que entrei pelo cano. Não
deu. Ele me perguntou o seguinte: O senhor está indo para onde? Respondi:
Para casa. Ele me disse: Então vá pela sombra, porque está muito quente. Os
colegas que estavam ali falaram: Aprovado. Eu questionei: Por que aprovado?
Explicaram-me: Não, ele não brinca com ninguém. Ele brincou contigo porque
deu. Não tem problema nenhum. Vai tranqüilo que deu. Estamos falando aqui
do que a gente sabe e conhece.
À tarde, aproximadamente às 13 horas, eu fui à Secretaria, pois estava
ansioso para saber qual era a minha nota. Tão logo terminou o exame ele já
havia entregue a folha com as avaliações e, realmente, avaliou-me concedendo
nota sete. Conseqüentemente, foi possível eliminar aquela matéria.
Contavam muitas histórias a respeito do Professor. Por exemplo, ele
havia concorrido ao Senado, tendo como adversário o Dr. João Belchior Marques
Goulart – e, claro, ganhou do Jango. Em 1954, assumiu a cadeira de senador.
* Cursou Direito na UFRGS. Comunicador, trabalhou em rádios da capital gaúcha. Destacou-se
na área desportiva, chegando a cobrir três copas do mundo, em 62, 66 e 70. Fez carreira política
e exerceu três mandatos como Deputado Federal. Posteriormente, assumiu a presidência da
CGTEE, em Porto Alegre.

12
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Posteriormente, em 1956, o Jango se elegeu vice-presidente da República na
chapa do Juscelino Kubistchek, época em que, como ainda ocorre atualmente
na Argentina, o vice-presidente da República era o presidente do Senado. Ah,
não deu outra, assim contavam – e não sei até que ponto era verdadeiro – que
ele não gostou. Disse: Mas como? Nas urnas ele foi derrotado! E portanto, na
condição de presidente do Senado, era quem o administraria.
O Professor, simplesmente, disse: Renuncio! E renunciou, quando ainda
restavam seis anos, ou quase esse tempo, de mandato pela frente. Na vaga por
ele aberta, assumiu um outro professor de excepcional qualidade, o professor
Mem de Sá. Esses episódios ﬁzeram parte da história desta ﬁgura extraordinária
que foi o Professor Armando Pereira da Câmara, seu nome completo, e o que
representou para a velha Faculdade de Direito, a antiga Faculdade de Direito
do Rio Grande do Sul, junto com outros mestres. Todavia, ele pontiﬁcava como
uma pessoa excêntrica, ímpar, na sua atividade.
Naquela época, os professores se dedicavam em tempo integral à preparação das aulas. E o Professor Câmara era um estudioso. Era um homem de
uma cultura imensa, que passava o dia inteiro lendo, como outros, no caso o
Darcy Azambuja, que era um dos nossos mestres. Na época, eu freqüentava a
casa de um amigo, e daquele lugar se avistava, no outro lado da rua, um professor lendo vários livros, confrontando os pensamentos dos autores em sua
biblioteca. Eu poderia chegar lá às 10 horas, às 14 horas ou às 16 horas que ele
estava sempre estudando.
Aqueles professores eram ﬁguras extraordinárias. Não digo isso como
demérito aos professores de hoje, mas digo o seguinte: naquela época um professor não dividia a sua cátedra com nada: era a cátedra e ponto. O Professor
Armando Câmara foi um dos expoentes daquela universidade cheia de lendas,
inclusive sobre ele e sobre outros professores, como André da Rocha, que foi o
fundador, disseminavam-se várias histórias. Em determinado dia, o professor
André da Rocha estava saindo da Faculdade e aí gritou para um bedel: Atenção! Segura aqueles animais ali. Iam descendo a Avenida João Pessoa alguns
burros. Segura aqueles animais, porque se eles entrarem aqui dentro, eles
saem advogados. Esse episódio era contado como tendo sido uma verdadeira
manifestação do fundador da Faculdade, o Professor André da Rocha. Hoje há,
próximo à Faculdade de Direito, uma rua com o seu nome.
Também comentavam – e não sei se é verdadeiro – que o Professor Câmara pegava o bonde próximo à Faculdade, subia para tomar o bonde Gasômetro e
voltar para sua casa, na rua Duque de Caxias. Ele se deslocava de bonde. Naquele
tempo, os intelectuais não possuíam automóvel e se deslocavam da casa para
o trabalho e para outros compromissos de bonde que era o transporte coletivo.
Era disseminada na Faculdade uma história de que um cidadão o encarou ao
passar por ele na rua, mas o fez de forma tão agressiva – e o próprio Professor
inclusive teria contado o fato em sala de aula – que ele lhe perguntou por que
13
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Estou me referindo a esses episódios pelo contato que tive com ele durante um
ano. Aliás, nem todo o ano, porque já havia naquela época o Professor Jacy de
Souza Mendonça, que era seu assistente, advogado que hoje atua em São Paulo.
Seguramente, o Professor Armando Câmara, durante o tempo em que cursei a
Faculdade – e também antes e depois daquele período em que lá estudei – foi
uma das ﬁguras marcantes, senão a mais marcante. Havia, também, o professor
Cirne Lima. Eram ﬁguras idênticas.
Estou lembrando outro episódio. Certa vez, o Professor Cirne Lima estava
no Centro Acadêmico, no qual havia uma cafeteria, um pequeno estabelecimento
onde tomávamos café. Durante o recreio, um colega nosso, aliás um nome até
bastante expressivo da atividade jurídica, disse: Professor, só um momentinho
que eu vou ler para o senhor um detalhe sobre... Ele disse: Por favor! Puxou o
livro da mão do aluno e lhe disse: Permita que eu tome conhecimento, porque
eu também sei ler.
Relativamente à passagem do Professor Armando Câmara na política,
é preciso lembrar que foi breve. Conforme já mencionei, ele ﬁcou contrariado
com o incidente de posse do Dr. João Goulart na condição de presidente do
Senado, cargo este decorrente de ter sido eleito vice-presidente da República. E
também é importante destacar que a indicação do Professor Câmara, na época,
como candidato ao Senado, foi algo muito difícil. Não foi algo semelhante a
chegar no Solar dos Câmara, convidá-lo e ter aceito. Tiveram de convencê-lo
de que ele tinha de ser candidato. Penso que os candidatos eram ele e o Daniel
Krieger. O Professor Câmara se dedicava demasiadamente ao magistério, às
cadeiras que ministrava na Faculdade, às leituras como ﬁlósofo. A candidatura
era algo que o fazia sair do seu caminho. Pelo que me recordo da época, tanto
insistiram que conseguiram convencê-lo de que tinha de ser candidato ao Senado,
ele concorreu e venceu.
É importante registrar que, naquela época, vencer o PTB em nosso Estado
não era tarefa fácil, pois este partido era uma potência. Todavia o Professor Câmara
foi eleito senador ainda que pertencesse ao Partido Libertador.

Lembro de uma outra história bem interessante. A gente era jovem naquele tempo, bastante jovem, e a minha esposa, na época, era minha namorada.
Aconteceu um fato engraçado com uma amiga dela. Essas gurias moravam em
um pensionato no Centro, próximo ao Solar dos Câmara, e um dia resolveram
que uma delas – atualmente uma grande dama da sociedade, inclusive o pai
dela era muito amigo do Professor Câmara, porque era do Partido Libertador,
também uma das ﬁguras do PL – viria até a casa dos Câmara pedir emprego.
Calçou um chinelinho e vestiu uma roupinha bem singela, chegou aqui e tocou a
campainha. Veio uma senhora atendê-la. Aí ela disse, muito acanhada: Eu queria
pedir um emprego. A senhora respondeu: Ah, minha ﬁlha, mas que coisa! Entra
aqui. Aí entrou o Professor, também, dizendo: Não, mas que coisa! Mas você
não tem roupa? Ela respondeu: Estou aqui pedindo um emprego porque tenho
14
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de trabalhar. O Professor falou: Está bem, pode sim. Você não tem roupa? Ela
disse: Tenho umas roupas. Vou buscar e já volto.
E não voltou mais, claro, porque ela era ﬁlha de uma família muito bem
situada na cidade e no Estado. Posso aﬁançar que essa história aconteceu de
fato, porque a moça era muito amiga da minha namorada, hoje minha esposa, e
depois nos contou todo o detalhamento da sua presença na casa dos Câmara.
É necessário lembrar que, quando saiu da política, o Professor Câmara
começou a viver uma vida reclusa, ou seja, diminuiu suas aparições em público, evitava dar entrevistas, enﬁm, retirou-se de situações que o colocassem em
evidência.
Agradeço a oportunidade de poder ter discorrido sobre a vida do Professor
Armando Câmara e de poder ter lembrado de episódios que ﬁzeram parte de
minha vida há alguns anos. Obrigado.

15
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BRUNO SÉRGIO DE ARAÚJO HARTZ *
O SR. BRUNO SÉRGIO DE ARAÚJO HARTZ –Falar sobre Armando
Câmara é uma diﬁculdade, tendo em vista sua trajetória como professor. Às
vezes, nós, na Faculdade, não conseguíamos alcançar as alturas nas quais o
Professor trabalhava.
Quando, lamentavelmente, o Professor foi atingido pela compulsória,
um grupo de professores, ex-alunos e alunos da Faculdade, resolveu convidálo para ministrar um curso extracurricular de Teoria da Justiça. Neste curso, o
Professor poderia continuar a lecionar Filosoﬁa do Direito, uma teoria da justiça
onde, sem seguir um programa prévio, feito pela Faculdade, ele poderia elaborar
o seu próprio programa.
Por dois anos, ele lecionou nesse curso todos os sábados. Reuníamo-nos
na sala do quinto ano, onde há uma fotograﬁa do Professor, chamada de Sala
Armando Câmara. Conosco participava, inclusive, uma ﬁgura excepcional,
inolvidável entre nós, o professor Lenine Nequete, um dos coordenadores deste
trabalho e um dos que solicitaram ao professor Câmara a realização desse curso
de Teoria da Justiça.
Reuníamo-nos aos sábados, lá pela metade da manhã, e não tínhamos
hora para terminar. Ali, então, o Professor Armando Câmara trabalhava com a
teoria do valor, que era uma das suas predileções. Nesse trabalho, desenvolvido
aos sábados, sentia-se que ele era um homem que, quando falava sobre a Filosoﬁa do Direito, havia quase uma realimentação entre o seu pensamento e sua
linguagem. Ele realmente falava para ele mesmo e, ao fazê-lo, realimentava o
pensamento para a linguagem novamente.
Alguém disse que, de certo modo, para conhecer o Professor deveríamos
vê-lo sob a perspectiva da fé. Ele era um homem extraordinariamente religioso.
Essa vivência dele nas alturas mostrava-nos o quanto ele era quase incompreensível por sua essência metafísica. Ele era um espírito metafísico.
Isso me traz à lembrança uma passagem de um poema de Píndaro, falando
sobre a águia. Dizia que ela vivia essencialmente no éter, alimentando-se das
coisas do ﬁrmamento. Alimentava-se nas alturas e das alturas.
Parece que isso era, realmente, a essência do Professor. Tudo nele era
metafísico, até um achaque. Um resfriado no Professor Câmara era metafísico.
Ele mesmo dizia isso, que estava com uma gripe metafísica e que, por conseqüência, não poderia dar aula.

* Professor aposentado de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado da UFRGS. Lecionou na Faculdade de Direito da Unisinos e da PUC. Formado em Direito pela UFRGS, em
1969. Freqüentou, durante dois anos, o curso de Teoria da Justiça, ministrado pelo Professor
Armando Câmara.
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Ele tinha um modo de ser cortante e até desconcertante quando alguém,
entre os espectadores, os ouvintes dele, resolvia lhe fazer uma pergunta que,
muitas vezes, não era uma pergunta, mas um discurso paralelo. Então, quando
alguém começava a fazer um discurso paralelo para chegar a um questionamento, ele sentia aquilo e interrompia de uma maneira muito forte, incisiva e
desconcertante.
Foi em uma dessas aulas, aos sábados, que vi um aluno, que deveria também ter feito duas faculdades, dizer ao Professor que não chegava a compreender
os problemas que ele colocava, não conseguia compreender o ser da justiça, o ser
do Direito, não compreendia como é que metaﬁsicamente se chegava a isso. Na
verdade, havia uma certa ponta de ironia, desse aluno, porque ele queria dizer
que, na verdade, o ser humano não chega a compreender a coisa em si. Era um
neokantiano que tinha uma argumentação idealista, do idealismo alemão, pela
qual não podemos atingir as coisas, só podemos atingir os fenômenos.
Esse aluno estava então trabalhando com essa idéia, tentando mostrar
ao Professor Armando Câmara que não conseguia compreender, mas não com
essas palavras do idealismo alemão. Relatava que a sua mente não conseguia
chegar na mesma altura em que o Professor Câmara estava trabalhando.
O Professor disse-lhe, então, o seguinte, acho que foram estas as palavras dele: Suponho, entre os meus ouvintes, a rigidez mental, e este curso é um
curso de Filosoﬁa do Direito e não de Psicopatologia. Depois disso, esse aluno,
recém-egresso de faculdade, nunca mais apareceu na aula.
Quer dizer, o Professor Câmara não admitia e ﬁcava impaciente com o
discurso lateral. Ele não admitia uma espécie de exibicionismo de alguém. Ele
era humilde, e era num clima de grande humildade que se trabalhava nessas
aulas e que se conversava nesta Casa (Solar dos Câmara), a que vínhamos, às
vezes, em grupos. Ele se sentava e atendia a todos com a maior humildade. Era
um homem que realmente não descia à planície, porque não sabia realmente
conviver com a planície. Era um homem das alturas. Ele não vivia a situação
concreta, o dia-a-dia, com o que ele tinha algumas diﬁculdades.
Quando os alunos não conseguiam chegar às alturas em que ele colocava os problemas do direito, da justiça, enﬁm, dos grandes valores, ele ﬁcava
impaciente. Sentia-se isso nele.
É de tal monta o desprendimento do Professor Câmara na sua vida e
com as coisas concretas, que se veriﬁca o que lhe aconteceu no Senado. O maior
desprendimento que uma pessoa pode ter é chegar a senador da República e,
numa questão de dois anos, para preservar a sua identidade, renunciar. Ele dizia:
Eu queria permanecer idêntico a mim mesmo. E, para permanecer idêntico a si
mesmo, ele renunciou a um mandato de senador. Quem faria isso?
Eu gostava de política, meu pai era do partido, e, posteriormente, conversamos sobre isso e discutimos a respeito desse fato. O importante é que o
Professor tinha uma questão básica de coerência.
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Por essas injunções políticas, chegou um momento em que o vice-presidente da República presidia o Senado, pela Constituição de 1946. E o Professor
Câmara, por uma questão de coerência, não podia conceber ser presidido na
sua Casa – para onde havia sido eleito –, por um homem a quem, inclusive,
havia derrotado.
Quando tentaram demovê-lo dessa atitude, disse que renunciava para
permanecer idêntico a si mesmo. Isso ele dizia – não freqüentemente, mas em
grandes ocasiões –, querendo que as pessoas que recebessem os ensinamentos
dele fossem sempre idênticas a si mesmas, que não se perdessem no cipoal, mas
que, na verdade, tivessem um tino para vencer as injunções concretas, numa
coerência de grandes linhas.
Acho que isso é, no fundo, um princípio de boa-fé. Todos esperam de
nós um determinado comportamento. Podia-se esperar do Professor Câmara:
exatamente um comportamento de identidade. Ele não fugiria disso, não deixaria de ser ele, Armando Câmara, em qualquer situação. Esse foi, a meu ver, o
grande legado do Professor. Ele nunca falseou. Nunca houve um fato em que se
percebesse que ele havia dito uma coisa antes e que não estava sendo coerente
com aquilo. Não, ele realmente foi um homem extraordinariamente coerente.
Mais do que lecionar teorias de justiça ou ﬁlosoﬁa do direito, ele foi um homem
extraordinariamente ético e nos ensinou exatamente isso.
O Professor Câmara foi um homem que nunca limitou a razão preliminarmente. Ele nunca pôs limites à razão e ao pensamento racional. Ele foi até onde
a razão poderia ir. Nisso ele era um antagonista de todas as escolas ﬁlosóﬁcas
que põem, preliminarmente, um limite à razão. Por exemplo, não poder chegar
à coisa, só poder chegar ao fenômeno das coisas. Um kantiano e as escolas,
que são conseqüência disso, com todo o idealismo alemão do século XIX, que
previamente limitam a razão, talvez dissessem isso; o Professor não. Até onde
podia, às alturas que fosse a razão, ele pensava, ele ia até lá. Então, o Professor
fazia uma diferenciação óbvia entre fé e razão, como todo escolástico faria. Ele
foi, nesse aspecto, salientemente escolástico, trabalhou na alta escolástica.
Foi um tomista com grandes ingredientes do agostinismo, da ﬁlosoﬁa
da patrística – que é anterior à escolástica –, mas, independentemente da altura
em que estivesse a razão, o pensamento racional, ele a aceitava. Não tinha
limite à razão. Esse também é um dos seus grandes legados para todos os que
foram seus alunos.
Em 1968, aos setenta anos, ele foi atingido pela compulsória. Concluí
o meu curso em 1969, não fui seu aluno regular na faculdade. Eu só vim a ser
seu aluno nessas aulas dos sábados, de Teoria da Justiça, que duraram dois anos.
Nessas aulas, vi suas tiradas. É difícil falar sobre o Professor, porque há muitas
lendas em torno dele. Algumas histórias quase anedóticas lhe são atribuídas,
mas não sei se, de fato, ele chegou a dizer isso ou aquilo. Há muito a se tirar a
limpo para sabermos se são verdadeiras, se são histórias ou estórias a respeito
do professor.
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O Professor foi reitor da Universidade do Rio Grande do Sul (URGS),
em 1947, depois da reconstitucionalização do País e da própria Constituição
do Estado. Havia uma disposição, na Constituição Estadual, segundo a qual a
Universidade de Porto Alegre – que fora fundada pelo então governador Flores
da Cunha, presidente do Estado – viria a abrigar a Universidade do Rio Grande
do Sul, formada justamente pelas Faculdades que compunham a Universidade
de Porto Alegre, mais as duas Faculdades de Pelotas – a de Odontologia e a
de Direito.
O Professor Armando Câmara foi reitor nesse momento histórico de
mudanças, de alteração dos rumos da universidade. Teve um reitorado curto, e
depois foi diretor ou reitor da PUC – não lembro bem.
Na URGS, universidade onde me formei, este foi o grande papel do
Professor. Ele atuou também na parte administrativa, no reitorado. Não foi um
reitorado marcante – a não ser por essa alteração – como foi o reitorado do
professor Eliseu Paglioli que, durante 12 anos, exerceu essa função e ergueu a
Universidade. Ele, de fato, foi um grande reitor. O Professor Câmara não teve,
portanto, uma grande passagem pelo reitorado, pelo simples fato de que não era
a sua vocação. Aquela era uma situação concreta, administrativa e isso não era
da sua essência. Ele não foi marcante administrativamente. Foi como professor
e como homem ético.
Sobre seu legado teórico, ele sempre dizia que escrevia muito, mas
que não era sua característica divulgar os seus escritos. Ele era um homem
essencialmente da oralidade, um homem do discurso – aí ele era imponente. A
discursividade, a linguagem, a facilidade que ele tinha de articular os pensamentos é que o distinguiam. Tenho a impressão de que, quando ele escrevia,
não conseguia a impressionante velocidade que ele tinha de unir os pensamentos, as idéias. Então, quando ele descia para o papel para escrever, isso lhe era
frustrante. Talvez, houvesse o receio também de, ao escrever, cristalizar um
pensamento, uma tese, que ele mesmo pudesse, amanhã ou depois, chegar à
conclusão de que deveria ser modiﬁcada ou alterada. Não pelos seus aspectos
essenciais, pessoais, éticos, morais, de ordem política, mas talvez ele mesmo
pudesse desmentir aquilo. Ele não tinha receio de ser desmentido, tinha todo
um conteúdo para a discussão de uma tese, de um problema. Talvez ele tivesse,
sim, medo de as coisas ﬁcarem, depois de escritas, no ar, ele passar e não ter
mais condições de rediscutir aqueles problemas.
Eu tenho a impressão de que ele escrevia para ele. Existem teses, em
congressos nacionais, inclusive de ﬁlosoﬁa dos valores – que nem são atinentes ao Direito –, em que ele tem trabalhos apresentados. Nunca se teve notícia
de que ele escrevesse ou u tivesse vontade de escrever um curso ou lições de
Filosoﬁa do Direito. Há algumas coisas escritas, como já disse, mas são para
congressos. Ele não tem uma obra. O professor Jacy Mendonça, que trabalhava
com ele na Filosoﬁa do Direito, fez um levantamento das coisas esparsas que
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foram deixadas, tendo, inclusive, escrito um livro sobre o professor Armando
Câmara. Que eu saiba, essa foi a única grande tentativa de colocar em ordem
os papéis escritos pelo professor.
Os cursos dele não foram gravados oﬁcialmente. Ele dizia: podem ligar
as máquinas. Ele chamava os gravadores de máquinas. Os alunos gravavam
suas aulas como podiam, mas nunca soube de alguém que tivesse degravado
suas aulas de forma organizada. As pessoas queriam ouvi-lo, tal era o poder
verbal do professor Câmara.
No Solar dos Câmara, o Professor era polifacético, estava sempre em atividade, especialmente quando recebia o pessoal. Dava verdadeiras aulas magnas
para duas, três, cinco pessoas. Foi sempre um homem disponível para os alunos,
sempre pronto a aconselhar, quando sentia que as pessoas estavam realmente
a ﬁm de ouvi-lo e de discutir coisas sérias. Do contrário, ele interrompia com
ironia e encerrava. Tenho a impressão de que, enquanto ele foi professor da
Faculdade, bastava agendar, e ele, quando podia, recebia.
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CEZAR SALDANHA *
O SR. CEZAR SALDANHA - Recordo-me de que fui aluno do Professor Armando Câmara por dois semestres, de março a novembro do ano de
1968. Posso dizer que era um proﬁssional assíduo. Não me recordo de que tenha
falhado a alguma aula. Podia ser outono, inverno, ou primavera, ele ministrava
as aulas e o fazia naquele velho estilo de orador, falava muito bem. De vez em
quando, vinha acompanhado de algum amigo admirador. No fundo eu achava
que ele falava como um poeta, pois se expressava muito bem, construía imagens
muito bonitas e usava um português muito agradável, encantador. Comunicavase com voz forte, alta, realmente bem empostada. Ele mantinha o controle da
turma de alunos, ministrando aulas magníﬁcas.
Aos 70 anos, quando foi meu Professor, era um homem lúcido, desencadeava muito bem as idéias, alcançava os pontos a que pretendia chegar. Então,
em 1968, Armando Câmara ainda era um docente ativo, pleno. Movimentava-se
bem. Ele ministrava aulas pela manhã e à noite, inclusive no inverno, as aulas
se estendiam. Se não me falha a memória eram dois professores em cada noite.
As aulas do Professor Câmara se estendiam por bom tempo. Recordo-me de
que, em certas noites, após terminar a aula, um grupinho de alunos continuava
a conversar com o Professor, indo até a porta da sala dos professores.
O Professor Armando Câmara atuou como senador de 1954 a 1956,
quando renunciou. Depois desse episódio, começou a afastar-se da vida pública, embora fosse uma pessoa procurada. Desejo consignar que eu o procurei,
várias vezes, para conversar. Eu mesmo estive neste Solar, depois de formado,
entre 1969 e 1970, procurando-o, porque ele estava completamente afastado
da política. É bem verdade que ele cultivava suas próprias opiniões políticas, e
era interessante a gente saber como o Professor Câmara observava a situação
do Brasil naquele ﬁnal da década de 60. Eu tinha essa curiosidade, por isso ia
ter com ele para ouvi-lo e tomar conhecimento de suas opiniões.
Procurei-o, também, para falar sobre oportunidades de lecionar na Faculdade, temas mais acadêmicos. Isso ocorreu quando ele já estava aposentado.
Conheci também um irmão do Professor Armando Câmara, o qual era muito
chegado à minha família. Tratava-se do general Rinaldo Câmara, que era um historiador que deixou alguns livros escritos. Havia também, entre nós, vinculações
familiares, já que ele era casado, em segundas núpcias, com a minha madrinha
de batismo, a Dona Geni. Então, eu convivia mais com o general, pelo fato de
que sua segunda esposa era minha madrinha. Isso me dava coragem e, de certa
maneira, me oportunizava um acesso mais fácil ao Professor.

*

Graduado em Direito e em Jornalismo pela UFRGS. Doutor e Mestre em Direito pela USP.
Atualmente é professor titular da UFRGS.
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No meu entendimento, ele afastou-se da política porque não possuía
temperamento para tal. Na época em que fez política, entendo que foi mais em
razão da sua fé religiosa e da sua visão ﬁlosóﬁca do mundo. Embora eu não
tenha acompanhado, por ser ainda muito jovem, sei que ele chegou a ser eleito
senador em uma eleição muito difícil, em que muitas pessoas se expuseram para
elegê-lo. No entanto, renunciou ao mandato.
Uma posição, que sempre observei no Professor Câmara, com uma
certa frustração, é que, embora vivesse no Rio Grande do Sul, não tivesse se
sensibilizado pelo problema das instituições políticas. Esse, inclusive, é um
sinal de que ele não tinha muita vocação para tal, tendo em vista que o nosso
Estado sempre teve uma forte linha de pensamento político, pois havia aqui um
grupo que enfatizava a importância das instituições. Depois de 1945, após a
Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais, houve, no pensamento universal,
em todo o mundo, um certo refortalecimento dessa valorização das instituições
políticas, isto é, da importância do modo como o poder está organizado – os
chamados sistemas de governo. É preciso conhecer a importância da organização do poder, a autonomia que tem relativamente às estruturas econômicas
e às estruturas sociais.
As instituições políticas não são independentes nem da economia nem
da vida social. Elas não estão à margem disso, pois fazem parte do sistema
cultural, todavia, elas têm um papel autônomo, ou seja, possuem um importantíssimo campo de se reger por leis próprias. O Professor Armando Câmara não
se dedicava muito a esses aspectos, já que se omitia nos debates sobre sistemas
de governo. Por exemplo, no debate entre parlamentarismo e presidencialismo,
que foi a forma mais visível dessa discussão, ele sempre ﬁcou à margem, não
tomou posição favorável nem contrária. Era como se a sociedade dependesse
muito mais de outros fatores, que para mim nunca ﬁcaram bem claros quais
seriam. Na verdade, nunca compreendi bem o pensamento do Professor Armando
Câmara, nunca percebi com profundidades suas idéias.
Ele discorria muito bem sobre Filosoﬁa do Direito. Julgava-se autor de
uma visão nova, original, a respeito de valor. A teoria do valor, realmente, foi
fruto de um estudo ﬁlosóﬁco recente, que tem aproximadamente 100 anos, se
tanto, e o Professor Armando Câmara se deixou imbuir de um interesse por esse
setor da ﬁlosoﬁa: a axiologia ou estudo dos valores. Ele especulou sobre esse
assunto, reﬂetiu intensamente e achava que havia feito descobertas importantes
nessa área. A sua deﬁnição de valor era muito difundida na Faculdade: como a
conformação do dinamismo do ser com os seus ﬁns.
Entrei na faculdade em 1964, e a turma que saiu, os formandos de
1963, havia escolhido como lema a deﬁnição de Direito do Professor Armando
Câmara, ou seja, Direito é a conformidade das relações interpessoais com o
bem comum.
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Eu achava interessante esse discurso, gostava de ouvir, mas já estava
com a minha inclinação para esse lado institucional. O meu modo de pensar os
problemas e de viver a realidade já se orientava para esse domínio da importância das instituições e dos sistemas de governo como poder. E o próprio Direito
se organiza. Então, eu não encontrava no pensamento do Professor Armando
Câmara nada que me apoiasse ou que me ajudasse nessas preocupações.
Realmente, o Professor Câmara não demonstrava importância para as
instituições e para os sistemas de governo, contudo, apresentava a concepção
de valor que, de certa maneira, era como se o pensamento ou a idéia fossem
mais importantes do que a realidade.
Não sei se era bem essa a sua intenção, porém, aparentava que o valor
em si possuía mais importância do que a realidade. Essa era uma tendência que
eu achava interessante, todavia nunca me tornei, nesse sentido, um discípulo
do professor Câmara. Já naquela época, o meu mestre era, ainda é, e penso que
continuará sendo, em termos de Brasil, o mineiro João Camilo de Oliveira Torres.
Esse homem, para mim, foi o maior pensador brasileiro do Século XX.
Eu ﬁcava admirado, porque ele tinha discípulos que o veneravam. Acho
que o José Hermílio Ribeiro até venerava o Professor Câmara, inclusive mais
do que eu, porque o modo de o professor se expressar era muito poético, e eu
nunca fui poeta. Nunca tive muita sensibilidade para a poesia, mas o Professor
a possuía. Penso que ele foi um grande poeta. É pena que não tenha sido um
poeta assumido, porque nunca escreveu poesia, no entanto ele passava esse
sentimento e as aulas que ministrava eram muito bonitas. Eram aulas com
sabor ﬁlosóﬁco.
As turmas do ﬁnal dos anos 60 já eram um pouco diferentes, e naquele
período o Professor Armando Câmara já não fazia tantos discípulos, propriamente ditos, como fez admiradores como eu e tantos outros no início da década
de 60. Entrentanto, a sua inﬂuência ﬁcou assinalada na Universidade.
Pertenci à turma que entrou em 1964 e formou-se em 1968. Foi uma das
turmas que, dos anos 60 até o presente momento, mais se sobressaiu no cenário
político e econômico do País, uma vez que constituída por nomes fortes, por
proﬁssionais que se projetaram em nível nacional. É interessante lembrar que
dela saíram Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e outros ilustres nomes que ocuparam cargos de responsabilidade em
órgãos públicos e privados. Foram nomes que obtiveram expressão em nível
nacional sem demérito de nenhuma outra turma. Foi que viveu o episódio do
silo da Faculdade. Sem dúvida foi um episódio muito interessante, de amor
e de respeito à faculdade, porque realmente foi uma turma que a valorizou e
disseminou o conhecimento recebido.
Lembro-me bem que o Professor Câmara comemorava aniversário no dia
10 de novembro. No dia em que completou 70 anos, deveria nos ministrar aula.
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Então preparei em casa algumas palavras e as pronunciei quando ele assentou-se
à mesa para começar a aula. Levantei a mão, pedi a palavra e ﬁz uma surpresa
para oPprofessor e também para a turma de alunos, já que ninguém imaginava
que isso se sucederia. Elaborei uma saudação porque o admirava. Subi no estrado – e eu sou uma pessoa bastante tímida – e usei a palavra com a ﬁnalidade
de elogiar o seu trabalho, a sua vida, enﬁm, ﬁz uma exaltação a sua atuação.
Como eu havia divulgado para algumas pessoas que faria essa homenagem, isto
é, que eu iria forçar essa homenagem, a sala ﬁcou repleta de amigos do Professor,
inclusive muitos ﬁcaram de pé porque não havia mais lugares.
Disseminou-se um comentário no âmbito da Faculdade de que aquela
seria a última aula do Professor, uma vez que ele estava completando 70 anos.
Havia muitas pessoas naquela ocasião, ex-alunos já formados que o admiravam,
e outros amigos. Eu só percebi que havia muita gente quando me levantei, me
postei à frente da sala e usei da palavra. Foi uma fala pequena. Terminada essa
minha participação, o Professor Câmara proferiu um discurso que durou muito
tempo. Então, ele deu uma aula magna.
Tenho a lembrança de que essa aula ocorreu entre 10 a 14 de novembro
e realmente foi a última aula do Professor Câmara, porque já havia começado o
período de provas de ﬁnal de ano. Foi uma aula livre em que pôde exercer toda
a verbia ﬁlosóﬁca própria dele. O meu pai era um ﬁlósofo, e assim como eu
admirava o Professor , embora também não houvesse se tornado seu discípulo.
Ele assistiu àquela magníﬁca aula, bem como tantos outros admiradores.
Nos meios acadêmicos, o Professor era respeitado, benquisto pelos seus
amigos. Agora, é claro, como toda a pessoa que tem posições – e ele apresentava suas posições –, colheu adversários. Não digo inimigos, mas pessoas que
o desvalorizavam, ou seja, aqueles que seguiam outra corrente ﬁlosóﬁca e por
isso não o prestigiavam. Havia sempre os seus críticos, que externavam isso.
Em grande parte, essa atitude se devia às suas posições políticas.
Ele era católico, no entanto, dentro da Igreja Católica, mantinha posição
discreta. Nos anos de 1964 a 1968, época em que ﬁquei mais próximo do Professor Armando Câmara, mormente no ano de 1968, sentia que ele me prestigiava.
Depois que me formei, de vez em quando eu ia visitá-lo. Posteriormente, fui
atuar como promotor no interior do Estado, e ele faleceu em 1975.
Em 1974, no ano em que ele adoeceu, eu me mudei para São Paulo.
Portanto, nos anos de 1974 e de 1975, morei fora do Rio Grande do Sul e vinha
pouco a Porto Alegre. Nesses dois anos, ﬁz o mestrado, o doutorado e atuei
como Procurador na Capital de São Paulo. Na ocasião, ﬁquei muito centrado
na Faculdade, durante o curso de pós-graduação. Portanto, deixei de vir a Porto
Alegre justamente no período em que ele adoeceu e veio a falecer. Também
não me pude fazer presente no enterro. Conseqüentemente, não acompanhei os
últimos momentos da vida do Professor Armando Câmara e, pelo que sei, foram
difíceis, complicados, em decorrência da doença de que foi acometido. Nem
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sei bem qual foi, mas ouvi dizer que os últimos momentos do Professor foram
de sofrimento em conseqüência da doença que o levou à morte. Nos últimos
tempos de vida, Armando Câmara vivia de forma reclusa, era acompanhado
apenas por suas irmãs. Mas essa maneira de viver já era percebida por nós, seus
alunos, quando cursávamos a Faculdade.
Penso que o Professor Câmara sempre teve esse temperamento meio
recluso, mas, da década de 30 até a de 50, desenvolveu uma vida pública
intensa. Ele foi reitor da UFRGS, posteriormente foi reitor da PUC, tendo,
em um determinado período, atuado como reitor das duas universidades, e
também destacou-se como líder católico ostensivo, forte. Por tudo o que estou
lembrando, é possível aﬁrmar que o Professor foi uma pessoa com uma atuação
pública importante. Em determinado momento, em decorrência dessa atuação,
foi indicado como candidato ao Senado – sim, ele foi indicado – e foi eleito
sem trabalhar, porque trabalharam muito por ele.
Não tenho muitas lembranças a respeito de episódios mais minuciosos,
porque na época ainda era pequeno e quem sabia mais dessa parte da vida do
Professor era meu pai, que ﬁcou decepcionado quando Armando Câmara renunciou. Meu pai ﬁcou desgostoso com aquela atitude e não aceitava as razões que
ele evocava para justiﬁcar a renúncia. Ele se elegeu em 1954. Na época, havia
uma norma que o vice-presidente da República presidia o Senado.
O Professor Câmara venceu as eleições para o Senado, aqui no Rio
Grande do Sul, derrotando João Goulart. E este, não tendo se elegido senador,
posteriormente, veio a ser o candidato a vice-presidente da República, acompanhando o Presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. O Professor usou
esse argumento e renunciou ao mandado de senador em 1956.
Sua renúncia ao Senado foi também à vida política. No meu conhecimento posterior, pareceu-me que foi, quase, uma renúncia à vida pública. Em
1954, eu tinha 9 anos, não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo.
Comecei a despertar para a vida política um pouco mais tarde, então, até aquela
data não acompanhava os acontecimentos. Portanto, não poderia avaliar aquele
episódio. Quando estudava na Faculdade, fui uma das pessoas que conviveu com
o Professor Câmara naquele período de ostracismo voluntário a que se impôs,
e isso se deu com ele não apenas na política, pois ele se afastou de tudo, menos
das aulas. Não tenho certeza de que o afastamento da vida política tenha sido
responsável por toda a reclusão de sua vida. Mas os acontecimentos coincidiram.
Ele se aposentou aos 70 anos de idade. Atualmente essa não é uma idade tão
avançada como era naquela época.
O fato é que, a partir daquele episódio de renúncia do mandato de senador, o Professor se afastou da vida política. E aí veio toda uma geração nova.
Em um país como o nosso, que não tem boas instituições, as pessoas não têm
espaço. Ou seja, não temos espaços para os valores que vão se aposentando.
Isso é uma tristeza. Em um bom país, deveria haver instituições onde as pessoas
25

26913.indd 25

10/11/2008 08:36:05

mais maduras pudessem continuar servindo à nação, ou pudessem ser ouvidas.
Hoje, não há realmente nenhum espaço, praticamente nenhum, para isso.
No período em que o Professor Câmara se destacou em nossa sociedade,
sempre procurou preservar, também, fora da universidade, a respeitabilidade no
debate intelectual público. Entre os anos 40 e 50, ele era presença marcante na
sociedade gaúcha, ﬁrmou-se como um líder católico, em um tempo em que isso
signiﬁcava pessoa importante na sociedade, tanto pela força da Igreja quanto pela
força da comunidade, pois a sociedade ainda estava muito imbuída dos valores
católicos. A atuação do Professor propiciou-lhe chegar a senador, porque foi
eleito em decorrência da liderança que exercia na sociedade gaúcha e, especialmente, muito forte dentro da comunidade católica, tendo em vista que, na década
de 1940 a 1950, ocorreu o apogeu da força do catolicismo no Brasil.
Até os anos 30, próximo aos anos 40, o catolicismo era muito forte na
sociedade, mas não entre os intelectuais. Ou seja, no que tangia aos valores
da família, inﬂuenciava na cultura, nos hábitos do povo, na religiosidade, mas
não entre as elites, entre os intelectuais. O Professor, aos 22 anos, juntamente
com outros intelectuais, começou a formar uma geração de jovens católicos
intelectuais, e isso não ocorreu apenas em nosso Estado, mas em todo o território brasileiro.
No ano de 1922, o Brasil se redescobriu. Efetivamente, foi um ano
muito importante para o nosso País, quando comemorou-se o centenário da
Independência. Dentre as descobertas, foi divulgada a obra do Aleijadinho, que
até então não era conhecida. Aquela geração ﬁcou encantada com a história do
Brasil, conhecendo-a com um olhar de encanto.
Existia uma geração que se destacou no campo das artes – e, naquele ano,
aconteceu a Semana de Arte Moderna. Houve uma transformação na cultura, nas
elites militares – e é importante registrar que toda aquela geração que chegou
ao posto de general, em 1964, eram cadetes em 1922.
Portanto, essa geração de intelectuais foi de grande importância para
os destinos do País. Consequentemente, entendo que poderíamos considerar o
Professor Câmara fruto do pensamento daquela geração, pois tinha 24 anos em
1922 – e essa tornou-se a geração que teve o primeiro grupo de pensadores, de
juristas, de ﬁlósofos e de uma elite cultural católica propriamente dita. O Brasil
ainda não havia tido essa liderança, nem no Império, muito menos na República
Velha e então passou a ter.
É preciso registrar que esses homens, de 1922, assim como o Professor
Armando Câmara, lideraram o Brasil, isto é, foram importantes na vida do País
por quase 50 anos, entrando, inclusive, nos anos 70. E aí, de certa maneira, aquela
geração passou e veio outra, que já não era mais a mesma. Foi uma geração interessante, e o Professor pertenceu a ela. No Rio Grande do Sul, provavelmente,
tenha sido o nome mais importante daquela geração. No meu modo de julgar,
não tenho dúvida de que foi o mais meritório intelectual daquela geração.
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Foi interessante que, no ﬁnal dos anos 50, o Professor se afastou, praticamente, de qualquer atuação política. Retraiu-se. É preciso registrar que
ocorreu uma situação curiosa: o fato de não ter sido chamado para continuar
na vida pública. Às vezes, há lideranças que não podem ir para casa, porque o
partido político ou a sociedade não deixam. No caso, ele se retraiu e ninguém
foi buscá-lo. Continuou o seu trabalho como professor universitário.
É necessário mencionar que Armando Câmara mantinha-se distante em
sala de aula, tendo em vista que era de outra geração e, na época, as relações
entre professores e alunos eram formais. Até mesmo alguns anos depois, a
relação professor/aluno ainda era muito formal nas faculdades, pois não havia
aquele clima de diálogo mais próximo. O Professor também era convencional,
porque aquela era a maneira como se estabeleciam as relações nos ambientes de
ensino. Ele até tinha um jeitão mais próximo, mais bonachão, mais gaúcho de
conversar com as pessoas, no entanto, ainda não acontecia a aproximação como
hoje, quando, pelo menos em determinados espaços dos ambientes de ensino,
há aquele contato mais próximo entre o professor e o aluno.
Atualmente, a universidade cultiva grupos de pesquisa, grupos de iniciação cientíﬁca e há um engajamento entre professor e aluno e entre equipes de
trabalho. Foi algo oriundo das ciências exatas, das ciências físicas, naturais, que
veio e avançou no campo da medicina, tendo chegado ao campo das ciências
humanas, como chamamos o Direito, a Filosoﬁa nos quais, hoje, se trabalha
muito em grupos em que o professor tem um contato mais próximo, mais institucionalizado com seus alunos.
Naquela época, o contato do professor com aluno era mais episódico,
basicamente em sala de aula, embora o contato na escola fosse mais marcante
do que atualmente, pois esta perdeu importância no Brasil, para determinar
os rumos da sociedade. Naquele período, o encontro formal professor/aluno
era mais importante para a formação dos docentes. Não havia muito encontro
informal, hoje existe e está institucionalizado.
Conforme já mencionei, ﬁz aquela saudação ao Professor Armando
Câmara por ocasião do seu aniversário, pois o admirava muito, penso que fui
o aluno que mais estudou a disciplina que ele ministrava – e posso dizer isso
como fato. Tenho a certeza de que o Professor observava e sabia disso, consequentemente tinha respeito por mim. Eu percebia que ele me admirava, porque
fui um bom aluno de sua disciplina. Os conteúdos que ele ensinava eu aprendia
e sabia o que ele pensava. Tinha meu próprio modo de apresentar as idéias, mas
entendia perfeitamente o que ele dizia.
Nas áreas políticas, ele ﬁcava devendo uma posição mais aberta relativamente às questões institucionais, mas quanto a isso era o pensamento dele que
o trancava, pois não tinha essa vocação para a Filosoﬁa Política propriamente
dita. Ateve-se à Filosoﬁa dos Valores e não avançou na Filosoﬁa Política.
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JOSÉ SPERB SANSEVERINO *
O SR. JOSÉ SPERB SANSEVERINO – O Professor Armando Câmara
foi, em verdade, um pensador de primeira linha da intelectualidade rio-grandense. Sua orientação católica fez com que se tornasse um líder inquestionável
de seu tempo, de toda manifestação de pensamento. Foi ele o responsável
pela Faculdade de Filosoﬁa da UFRGS, desenvolveu suas atividades sempre
na Faculdade de Direito da Universidade. Quando, no ﬁm da década de 40,
foi criada a Faculdade de Direito da PUC, foi também o titular da disciplina
de Filosoﬁa do Direito. Por duas vezes, teve a oportunidade de ser reitor, em
função das suas posições.
Primeiramente, da UFRGS, ao tempo em que a instituição ainda não era
federal mas do Estado. Depois, foi o primeiro reitor da PUC, da qual se afastou
no ﬁnal de 1951. Nesse período, teve a oportunidade de dirigir os destinos das
duas universidades. Através de sua função docente, desenvolveu um fecundo
trabalho de formação de intelectuais no Rio Grande do Sul. Fui aluno do Professor Câmara em Introdução à Ciência do Direito, em 1947, quando ingressei na
Faculdade de Direito da Universidade Federal. Depois, em 1951, fui seu aluno
na disciplina de Filosoﬁa do Direito. Nesse período, tive a oportunidade de
conviver com ele. Depois, quando retornei à Universidade Federal, na condição
de assistente do Professor Ruy Cirne Lima, o nosso convívio se tornou mais
intenso, porque participávamos do corpo docente da Faculdade.
Por circunstância toda singular, coube-me a honra de ser seu sucessor na
disciplina de Filosoﬁa do Direito – nunca havia sonhado com isso. Em 1968,
quando o Professor completou 70 anos, por força do dispositivo constitucional, teve que se afastar do magistério. Seu assistente à época, o Professor Jacy
Mendonça, fora convidado para desenvolver suas atividades proﬁssionais em
São Paulo, de modo que, no início de 1969, não havia professor de Filosoﬁa
do Direito no quadro dos docentes da Faculdade de Direito da Universidade
Federal. O diretor, Professor Ruy Cirne Lima, telefonou-me e me comunicou
que, diante da impossibilidade de suprir a deﬁciência, eu havia sido designado
pela congregação para assumir essas funções. De modo que, a partir de março
de 1969, comecei a lecionar Filosoﬁa do Direito na Faculdade. Nesse período,
por duas ou três vezes, tive a oportunidade de convidar o Professor Câmara para
ter contato com meus alunos e falar, sobretudo, a respeito de um tema do Direito
que lhe era muito caro: o conceito de justiça. Dessa forma, ele compareceu à

* Foi vereador e Secretário Municipal de Porto Alegre Deputado e Presidente da Assembléia
Legislativa, Secretário da Justiça, Procurador do Estado e Diretor-presidente da Companhia de
Processamento de Dados de Porto Alegre. Como provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, modernizou e ampliou o Hospital.
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noite, para desenvolver essa atividade. Depois disso, adoeceu, não tendo mais
oportunidade de colaborar conosco.
Se fôssemos examinar a vida do Professor Câmara, tanto dentro da
Universidade Federal quanto da PUC, seguramente teríamos a oportunidade
de ver um intelectual de rara acuidade, um homem ﬁel aos seus princípios e de
uma riqueza de conhecimento verdadeiramente extraordinária. Poucas vezes
teremos tido a oportunidade, no mundo intelectual do Rio Grande do Sul, de
ter uma ﬁgura com o porte de Armando Câmara.
Tenho para mim que o que mais o destacava, a par do seu vasto conhecimento ﬁlosóﬁco, era a coerência de pensamento entre o que ele pregava,
enunciava no desenvolvimento de suas aulas, e a vida que levava. Na verdade,
nunca ﬁquei sabendo de um episódio sequer em que houvesse uma discordância
entre aquilo que ele era como professor, como intelectual, e o homem que vivia
dentro da sociedade rio-grandense.
O Professor Armando Câmara teve uma formação muito importante
com a ação do Padre Werner von und zur Mühlen, um pensador jesuíta que,
de algum modo, mudou a formação da intelectualidade no ﬁm da década de
1930. Instalado no Colégio Anchieta e também diretor da Congregação Mariana
– dos formados pela Universidade –, o padre Werner mudou, de alguma forma,
o quadro que era muito inﬂuenciado pelo positivismo, abrindo o pensamento
fechado que havia no Rio Grande do Sul, através da formação de um grupo de
jovens intelectuais, que depois vieram a desenvolver um largo trabalho dentro
da Universidade.
Para não cometer injustiças por esquecer de algum nome, lembro, por
exemplo, do Dr. Câmara e do professor Ruy Cirne Lima, duas pessoas que
marcaram como poucas. O primeiro marcou no campo da Filosoﬁa; o outro
no campo do Direito. O Professor Câmara foi, por várias vezes, convidado a
fazer conferências fora do âmbito do Rio Grande do Sul, tendo sempre brilhado
intensamente dentro da sua linha de pensamento.
Pelo que conheci do Professor, sua atividade intelectual se desenvolveu
muito mais intensamente dentro da Universidade. Seu valor se irradiava de tal
forma, que ele fundou a Associação dos Professores Católicos (APC), que funcionou, durante muito tempo, num edifício da Rua Mal. Floriano e, ultimamente,
em frente à Santa Casa, no Ed. Annes Dias. Ele foi o grande líder de formação
e, com isso, inﬂuenciou não apenas os professores universitários, mas também
os que atuavam em outras áreas fora da universidade.
O Professor foi um homem muito dedicado ao trabalho de formação da
intelectualidade no Estado. Nós, seus alunos, tivemos a oportunidade de usufruir
desse trabalho, com as nuanças próprias que o Dr. Câmara marcava, porque
ele tinha, no desenvolvimento das suas aulas, um linguajar todo especial, que
a maioria dos seus alunos, de uma forma ou de outra, costuma recordar. Ele
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era, realmente, uma ﬁgura cativante, criava expressões – nesse particular, era
extraordinário!
Quando o conheci, eu era aluno do Colégio Anchieta. Terminado o Estado Novo, começou a redemocratização do Brasil e o Dr. Câmara assumiu uma
função de liderança em relação à intelectualidade católica. A Igreja, através da
ação católica, criou a Liga Eleitoral Católica (LEC), de que lhe coube a presidência no Rio Grande do Sul. Não posso precisar com exatidão a data, mas em
1945 ocorreu um grande comício aqui em Porto Alegre, em que o Dr. Câmara
foi um orador notável. Houve uma passeata, que terminou em frente à Catedral
Metropolitana de Porto Alegre. Em função da diﬁculdade que tenho para andar,
ﬁquei no palanque e essa foi a primeira vez em que tive contato com o Professor.
Algum tempo depois, vim a ser seu aluno na Faculdade de Direito.
Como presidente da Liga Eleitoral Católica, evidentemente, ele tinha
contato direto com a classe política. Há que se colocar aqui que o Professor
Câmara se afastou da presidência por coerência com os seus posicionamentos.
Ele não queria envolver, digamos assim, a sua posição política com a Igreja. Na
disputa para o governo do Estado, em 1947, deixou a presidência da LEC para
apoiar o candidato do Partido Libertador e da União Democrática Nacional – o
Professor e Doutor Décio Martins Costa.
A Igreja não apoiava nenhum candidato, mas o Professor não queria
envolver uma posição sua, como presidente da LEC, com a política partidária.
A política que ele pensava orientar estava acima dos partidos, mas quando se
decidiu por uma candidatura, desligou-se e foi postular a eleição do Dr. Décio
Martins Costa.
Nessa eleição, o primeiro colocado foi Walter Jobim; o segundo, Alberto
Pasqualini; e o terceiro, Dr. Décio Martins Costa. Ao deﬁnir seu apoio à candidatura do Dr. Décio, o Professor se justiﬁcava através de uma manifestação no
rádio, que se repetia por várias vezes, expondo os motivos que o haviam levado
a tomar essa decisão. Ele era um homem de atitude. Após esse episódio, voltou
ao seu trabalho na Universidade.
Quando me formei, em 1951, fui secretário da Faculdade de Direito da
PUC. Tinha sempre comigo o pensamento de que deveríamos nos dedicar à
política, porque, no estudo do Direito, ouvíamos, criticávamos, falávamos sobre
leis. Pensava que tínhamos de inﬂuir na formação da lei também, e a única forma
de se chegar lá é por meio da participação na vida política.
Naquela época, havia no mundo uma forte ação da democracia cristã,
porque fora a responsável pela restauração da Itália no pós-guerra, assim como da
Alemanha. Dessa forma, o movimento da democracia cristã também chegou ao
Brasil. No Rio Grande do Sul, foi fundado o Partido Democrata Cristão (PDC).
Pensei que talvez fosse a oportunidade de a gente começar aqui esse Partido. Eu
soube, naquele tempo, que o presidente nacional do partido era um deputado
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federal, monsenhor, que desenvolvia um trabalho muito intenso no Congresso
Nacional, sobretudo nas posições concernentes ao divórcio, que estava sendo
preconizado para ser adotado aqui. Esse homem, que eu não conhecia, esteve
aqui por várias vezes e queria fundar um diretório do Partido, reunindo a intelectualidade católica do Estado, que estava dividida. Havia alguns no Partido
Libertador; outros, na União Democrática Nacional; outros, no Partido Social
Democrático; outros, no PTB.
Era uma tarefa muito difícil, porque não é próprio da gente rio-grandense
trocar de camiseta. Nós aqui somos deﬁnidos. Na política e no futebol, somos
perfeitamente deﬁnidos. Então, não havia essa possibilidade. Ele veio uma
vez, fracassou. Veio outra, fracassou. Quando eu soube disso, comecei a pensar: e se juntássemos pessoas sem compromisso partidário? Porque, na minha
formação, no tempo do colégio, logo que o Brasil se restaurou, tomei posição,
mas era um colegial e não tinha inﬂuência maior. Fui para a universidade e aí
fui assediado para ingressar em partidos políticos, mas ﬁquei presidente da
Juventude Universitária Católica (JUC). Por imposição do estatuto da JUC,
não se participava de política. Enquanto fui seu presidente, me mantive numa
linha de neutralidade política.
Uma vez formado, saí da JUC e, na minha opinião, tinha de tomar
posição. Comecei a conversar com colegas. O primeiro com quem falei foi
Fernando Gay da Fonseca, que era professor na PUC. Conversamos sobre o
assunto, ele concordou que era algo em que poderíamos pensar. Depois, falei
com Cid Furtado, que foi deputado federal e hoje mora em Brasília. Havia sido
meu colega no Anchieta e na faculdade, e ele também aderiu à idéia. Havia
outro, que tinha sido presidente da Juventude Masculina Católica, meu colega
de turma de faculdade e contemporâneo do Anchieta, que também considerou o
assunto como algo pensável. Falei depois com o Dr. Jorge Casado de Azevedo,
economista, gerente-geral da Companhia de Seguros Previdência do Sul, que
também aderiu à idéia.
Concluí que já tínhamos um grupinho e poderíamos começar a pensar
em tornar a idéia realidade. Como? Nenhum de nós tinha vivência política,
nem conhecimento de lideranças políticas. Se nos propuséssemos a realizar
esse trabalho, a primeira coisa a ser feita seria entrar em contato com a direção
nacional do Partido Democrata Cristão. Escrevi uma carta ao Monsenhor Arruda
Câmara, pernambucano, presidente nacional do Partido, demonstrando nossa
disposição para organizar o diretório no Rio Grande do Sul. Todos os cinco
assinamos e enviamos ao Monsenhor, por intermédio de um amigo dele que
viajaria para o Rio de Janeiro.
Enquanto não chegava a resposta, decidimos entrar em contato com as
pessoas com as quais o Monsenhor já havia conversado para fundar o Partido
aqui. E assim fomos ao encontro do Dr. Armando Câmara, do Professor Ruy
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Cirne Lima, do Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, do Deputado Damaso Rocha
e de várias outras pessoas para conversar. Seguramente, o Monsenhor não iria,
recebendo uma carta de cinco jovens recém-egressos da universidade, colocar
o Partido nas mãos deles. Havia dito que, se o Monsenhor desejasse, poderia
obter informações a nosso respeito. Se fez ou não fez isso, não sei. Sei que
fomos conversando com uma a uma de todas essas pessoas e todas apoiaram
a nossa idéia.
Passados uns meses, cheguei de manhã à Universidade e, em cima da
minha mesa, estava um envelope com o timbre da Câmara dos Deputados. Abri,
era a resposta que o presidente nacional do PDC mandava, dizendo que tinha
levado a nossa carta ao conhecimento do diretório nacional e nos autorizava a
fundar a seção rio-grandense do Partido. Daí, entramos na política e todos esses,
a quem tínhamos ouvido, simpatizaram com a causa e procuraram, de alguma
forma, nos apoiar. Muitas vezes, em função disso, tive contato com o Professor
Câmara, e conversamos sobre assuntos políticos.
Assim, o tempo foi passando. Lançamos uma pequena chapa na primeira
eleição, em 1954, e não conseguimos eleger um deputado sequer. Se tivéssemos
conseguido, seria o Professor Gay da Fonseca, e eu seria o seu suplente. Em
seguida, a idéia do Partido começou a frutiﬁcar no interior do Estado. Começamos a fundar diretórios. Na eleição seguinte, elegemos um vereador em Porto
Alegre, três vereadores em Caxias do Sul, dois em São Leopoldo e assim a idéia
foi penetrando, e nós trabalhando. O Professor sempre tinha lá suas posições
políticas. Ele não chegou a ingressar no Partido. Foi um simpatizante. Assim
chegamos à eleição em que Armando Câmara acabou sendo candidato a senador.
Ele tinha uma diferença com o PTB, porque discordava das posições de João
Goulart e de Getúlio Vargas.
Numa noite, estávamos numa reunião do diretório, conversando, e tivemos a idéia de – quem sabe – escolhermos um candidato a senador também.
Quem? Sugeriu-se o Dr. Câmara. Foi comentado que ele não aceitaria. Decidimos
que, se não aceitasse, não teria importância, mas iríamos conversar com ele. Um
grupo nosso foi a sua casa. Pedimos para nos receber e ele nos acolheu muito
bem. Expusemos a idéia a ele, que antes fez uma larga dissertação política sobre
posições diversas, ao estilo dele, de acordo com o seu pensamento.
Estava nessa posição, quando entramos com a idéia de ele vir a ser o
nosso candidato a senador. Imediatamente, ele mudou e começou a torcer o
assunto, dizendo que não o considerava oportuno. Então, um dos nossos companheiros, o Dr. Edmundo Casado Marques, que era mais velho do que nós e
tinha uma amizade com o Professor Câmara, disse-lhe: Armando, não te entendo.
Quando tu deﬁnes as posições políticas, tu tomas uma posição. Quando nós te
oferecemos a oportunidade concreta de militar conosco, de vir para a rua, tu
tiras o corpo fora. O Professor parou, pensou e disse: Tu tens razão, Edmundo.
Nós podemos pensar.
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Começamos a conversar concretamente. Ele havia tido uns problemas
na PUC e disse que não poderia decidir assim. Sugeri que lançássemos uma
nota no jornal, dizendo que havíamos pensado no nome do Professor Armando
Câmara para ser candidato a senador e que ele ﬁcara de pensar. Isso não lhe
comprometeria e, se depois ele não quisesse aceitar, estaria bem. Ele concordou
que isso poderia ser feito. Saímos dali e, ao lado do Solar dos Câmara, era a
sede do Jornal do Dia, um diário católico, que fora fundado pelo Professor
Câmara. Fomos até lá e colocamos uma nota no jornal. Era a única coisa que
podíamos fazer de imediato – era uma sexta-feira. Na edição de sábado, a nota
foi publicada.
O Professor havia-nos dito que tinha algumas diﬁculdades que deveriam
ser superadas. Disse-lhe que poderia deixar comigo que trataria disso. Pretendia
fazer uns contatos e depois levar-lhe a resposta. Fiz isso no sábado de manhã e,
à tarde, liguei para lá. A senhora que me atendeu informou-me que o Professor
havia ido até a PUC. Perguntei-lhe o que acontecera. Respondeu-me que havia
morrido um aluno seu da Faculdade de Direito. Decidi ir até lá também. Fui,
encontrei-o e voltamos juntos a pé, desde o atual Colégio Nossa Senhora do
Rosário até a casa dele. Ao longo da nossa caminhada e da nossa conversa, fui
contando-lhe como havia encaminhado os contatos. Ele me disse que aquilo
não era mais um posicionamento político e que aquelas informações não lhe
traziam apenas um consolo, mas eram um verdadeiro madrigal de amor – era o
linguajar dele. Despedimo-nos e deixei-o no Solar, ﬁcando de voltar lá domingo
à noite, para continuarmos a conversa.
Quando cheguei ao Solar, no domingo à noite, ele me disse que tinha
uma novidade. Diante da notícia que havia sido publicada, haviam estado lá,
no sábado à noite, os líderes do Partido Libertador e da União Democrática
Nacional, que se propunham a apoiar a sua candidatura a senador. Respondilhe que, então, o assunto havia tomado uma nova forma. Ele então se propôs,
a partir dali, a olhar, com decisão, sua candidatura ao Senado. Após os partidos
homologarem sua candidatura, começou a sua campanha.
Na época, tínhamos três partidos: o Libertador; a União Democrática
Nacional e o Partido Democrata Cristão. Imediatamente, o Rio Grande, em peso,
ﬁcou tocado com essa candidatura. Na sua campanha, o Professor Câmara se
colocava a serviço da causa política. O Partido Social Democrático, que tinha
como candidato ao governo do Estado o Dr. Ildo Meneghetti, também veio para
o nosso lado. Foi um passeio pelo Rio Grande. Ele se elegeu e, junto com ele,
o Dr. Daniel Krieger (naquele tempo, tínhamos uma chapa de dois candidatos).
Foi assim que o Professor se iniciou na carreira política.
No início de 1955, o Dr. Câmara assumiu no Senado. Havíamos apoiado
o general Juarez Távora para a presidência. Posteriormente, Jânio Quadros foi
eleito presidente da República. Nesse ínterim, Jango tinha sido eleito vice-pre33
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sidente que, por força do dispositivo constitucional, era o presidente do Senado.
Diante disso, o Professor Armando Câmara fez um discurso dizendo que não
iria participar de um Senado que tinha Jango à presidência. Ele renunciou e
voltou para cá para continuar o seu trabalho como professor. Depois disso, não
se envolveu mais em política. Tudo girava em torno dele, porque ele era uma
ﬁgura singular.
Tenho algumas lembranças interessantes do Solar dos Câmara. Determinada época, o Solar estava cheio de goteiras e o Professor Armando Câmara,
conquanto tivesse um prédio daquele porte a sua disposição, contava apenas
com os vencimentos de professor para se sustentar. Depois de algumas tratativas, conseguimos, em 1952 ou 1953, um empréstimo para mudar o telhado.
Vieram engenheiros para analisar a situação e decidiram que o telhado deveria
ser mudado, assim como todo o seu madeiramento, que apresentava problemas
pelo ataque de cupins. O Solar, que havia sido construído no tempo do Império,
tinha telhas portuguesas, excessivamente pesadas para um madeiramento muito
antigo, devido à sobreposição e o uso de cal. A sugestão dos engenheiros foi
de que se providenciasse a substituição por telhas francesas, bem mais leves. E
assim foi feito. Quando começou a obra, os jornais escreveram artigos sobre o
prédio, que representava a expressão da arte antiga na cidade de Porto Alegre,
desaprovando a nova cobertura com telha francesa. Mas foi graças a isso que
o Solar se salvou. Se permanecessem as goteiras, certamente o telhado teria
desabado. O Professor conduziu a polêmica com galhardia.
O Solar ia até aquele canto onde hoje está o Auditório Dante Barone,
da Assembléia Legislativa. Ali, havia um torreão. O Professor me contou que,
certa vez, em função de uma diﬁculdade ﬁnanceira, vendera aquela parte do
terreno que ﬁca depois do portão de acesso ao Solar. Foi então erguido um muro
e o Dr. Adroaldo Mesquita da Costa construiu ali a sua residência. Quando se
cogitou a construção de um novo prédio para a Assembléia Legislativa, ﬁcou
decidido que ali seria o local ideal. Com isso, foi obtida uma autorização para
demolir o Auditório Araújo Vianna, que ﬁcava na Praça, lá embaixo. Para tanto,
a Assembléia assumia, com a Prefeitura, o compromisso de construir um novo.
Foi aí que surgiu o Auditório no Parque Farroupilha.
Feito isso, tinha ainda a questão do canto do terreno que estava ocupado
pela casa do Dr. Adroaldo Mesquita. O prédio foi desapropriado e, enquanto eu
estava na presidência da Assembléia, muitas Comissões ali funcionaram até a sua
demolição, que só veio a acontecer quando a construção do Palácio Farroupilha
já estava bem adiantada, ainda sem o Auditório.
Levei várias comissões para o edifício novo da Assembléia, assim como
algumas daquelas que estavam funcionando no prédio que fora residência do Dr.
Adroaldo. Uma vez liberado, esse prédio foi demolido e iniciou-se o trabalho
de preparo do terreno para a ediﬁcação do Auditório. Aquele local teve que ser
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dinamitado, porque havia muitas rochas no subsolo. Cada vez que estourava
uma dinamite, o Professor Câmara reagia com medo de que o Solar, que estava
tombado pelo Patrimônio Histórico, fosse atingido.
Um dia, ele me telefonou preocupado, e eu lhe disse que tinha falado
com os engenheiros e que não havia problema nenhum. Se, por acaso, o muro
viesse a cair, nós o restauraríamos – era nossa obrigação. Até hoje o muro está
lá. Mesmo assim, ele se incomodava com os estouros. Um dia, pelas 11 horas,
como não tinha nenhum compromisso na presidência da Assembléia Legislativa,
perguntei-lhe se estava disposto a me receber, juntamente com os engenheiros
responsáveis pela obra. Como não sou engenheiro, não poderia explicar as razões
técnicas para as explosões. Ele me respondeu que poderíamos ir. Eram pouco
mais de 11 horas e saímos de lá às 13 horas, após dar as devidas explicações
sobre o que estava sendo feito. Graças a isso, foi feito o Auditório da Assembléia
Legislativa, ao lado do Solar dos Câmara.
Hoje, quando saí de casa e contei que daria este depoimento, minha mulher me recomendou que lembrasse algo afetivo, para tornar esse depoimento
bem vivo do ponto de vista humano. Numa tarde, eu estava conversando com
o Dr. Câmara, naquela sala grande, retangular, comprida, onde era a varanda
do Solar e onde hoje ainda são feitas algumas reuniões. Ele colocou algumas
poltronas e uma mesa retangular antiga no centro. Lá pelas tantas, tocou um
relógio grande, daqueles de pé, no canto da sala. Eram 6 horas da tarde, e as
batidas do relógio interromperam a nossa conversa. O Dr. Câmara me disse:
Esse relógio marca o compasso da nossa família há mais de cem anos. Isso
demonstra como ele estava ligado ao Solar e à família. Ele sempre teve esta
vinculação, era, realmente, uma ﬁgura extraordinária. Outra vez, cheguei lá,
e ele estava plantando ﬂores no jardim. Ao me ver, disse: Hoje estou aqui em
comunhão com a terra.
Fui Presidente no prédio antigo. O gabinete do presidente da Assembléia
Legislativa ﬁcava naquele prédio da esquina, ao fundo. Eles ﬁzeram comunicações internas e algumas comissões funcionavam lá e, no fundo, havia uma
sala grande, onde ﬁcava o gabinete da presidência. Nunca esqueço que um dia,
após uma chuva, havia várias latas para aparar as goteiras. Decidi ir embora,
pois, não estando lá, não precisaria receber nenhuma visita, que ﬁcariam se
perguntando como estava o Estado ao ver a sala da presidência da Assembléia
naquela situação. Fui embora para casa e pedi que me telefonassem. Qualquer
coisa, voltaria após a chuva. E assim foi a minha passagem pela Assembléia
Legislativa.
A vida do Dr. Câmara foi intimamente ligada ao Solar. Pena que, no ﬁnal
da sua existência, ele perdeu um pouco da memória e do conhecimento. Fui
visitá-lo, no Hospital Moinhos de Vento e ele, sem me reconhecer, disse: Padre,
eu estou aqui. Eu lhe disse: Dr. Câmara, eu não sou padre, sou seu amigo, fui seu
35
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aluno, estou lecionando Filosoﬁa do Direito. Lembra quando o senhor queria
um táxi, e eu mandava um dos meus guris buscar um na Praça da Matriz? Ele,
num lampejo que durou poucos instantes, me reconheceu e disse: Doutor, me
livre destas mercenárias que querem me matar. As mercenárias eram as enfermeiras que a família tinha contratado para cuidar dele. Algum tempo depois,
ele morreu. Já estava doente, permaneceu no hospital apenas, pelo que lembro,
no último mês de sua vida, onde veio a falecer. Estive no seu velório.
Outro trabalho que o Professor Armando Câmara desenvolveu, de forma
magníﬁca, foi o lançamento do Jornal do Dia, um diário católico publicado de
1945 ou 1946 – eu era aluno do Anchieta, na época – 1964 ou 1965 – quando eu
já era deputado. O jornal, inicialmente diário, passou a ser semanário e depois
acabou. Era um jornal de inspiração e ﬁdelidade ao pensamento da Igreja, e o
Professor era o grande líder. Trabalhei por alguns meses no jornal e me lembro
que um dia ele telefonou para lá, pedindo que lhe enviasse um datilógrafo,
porque desejava escrever um artigo para o editorial do dia seguinte. Como não
tinha ninguém lá, peguei uma máquina portátil e fui até a sua casa. Ele ditou,
eu datilografei e levei para o jornal, arrumei e lhe enviei para que revisasse,
porque, aﬁnal de contas, a responsabilidade do editorial era sua.
Chegou o momento em que o chefe das oﬁcinas veio me pedir o artigo,
pois a página 4 estava em aberto. Informei-lhe que o documento estava com o
Dr. Câmara. Liguei para sua casa e pedi a um funcionário que buscasse o artigo.
O Professor me disse que não havia tido tempo para revisá-lo, pois recebera
várias visitas, e incumbiu-me de fazê-lo e publicá-lo. No outro dia, publiquei-o.
Nunca esqueci o título: Servindo às que servem. O Professor escreveu aquele
artigo sobre uma santa espanhola que se dedicara ao trabalho de assistência às
empregadas domésticas e, dessa forma, ﬁzera-se santa.
Ele tinha algumas coisas realmente admiráveis. Foi uma vida exemplar.
Há muitos artigos seus publicados em revistas sobre ﬁlosoﬁa, mas são publicações esparsas. Uma vez, o Professor me disse: O senhor não sabe o que mais
me inibe: é uma folha em branco. Armando Câmara tinha muita facilidade para
falar, era uma pessoa muito mais do diálogo ao vivo do que do texto escrito de
seu pensamento – e nisso ele era fecundo.
Esse é um testemunho sobre um homem que marcou a história do Rio
Grande e me foi dada por Deus a oportunidade de com ele conviver em alguns
momentos.
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LUIZ OSVALDO LEITE *
O SR. LUIZ OSVALDO LEITE – Eu tenho grande satisfação em
apresentar este depoimento sobre a vida do Professor Armando Câmara de
quem fui assistente e de quem fui amigo, cuja trajetória de vida de alguma
maneira acompanhei. Importa registrar, logo de saída, que o Professor foi uma
ﬁgura ímpar na nossa sociedade e na nossa cultura. Fui aluno, quando jovem,
do Colégio Anchieta, que na época se situava na rua Duque de Caxias, ao lado
do Museu Júlio de Castilhos.
Estávamos acostumados a conviver com a ﬁgura de Armando Câmara,
que era um líder católico. O colégio Anchieta tinha a orientação da religião católica, dirigido por padres jesuítas. Em muitos eventos promovidos pelo Colégio
ou por outras entidades da cidade o Professor se fazia presente e, em diversas
oportunidades, atuava como orador. Lembro-me de um evento importante que
ocorreu em Porto Alegre, o V Congresso Eucarístico Nacional, em outubro de
1948, que efetivamente foi um marco na vida da cidade, pois reuniu, além dos
Cardeais brasileiros Dom Jaime Câmara e Dom Carmelo Motta, cardeais da
Argentina, bispos do Brasil, e bispos da Argentina e do Uruguai. Realmente, foi
um evento importante que também reuniu leigos de diversos Estados brasileiros.
Dentre os conferencistas, encontrava-se Armando Câmara, como em geral se
fazia presente, com aquele seu tom de orador de fronteira, com seu cabelo volumoso e com entradas na testa de que todos nos lembramos, as quais passavam
a impressão do grande intelectual que ele era. Portanto, posso dizer que desde
jovem eu vivia, assim como a minha geração, como os meus colegas do curso
secundário, sob a inﬂuência do Professor Armando Câmara que sempre foi
tido como um grande ﬁlósofo, como um grande pensador, embora apresentasse
manifestações como líder católico.
Depois, ﬁcou conhecido entre os docentes e discentes da minha geração
por duas iniciativas: uma foi a fundação de uma revista que teve grande inﬂuência
na vida intelectual, cultural de Porto Alegre e do Rio Grande o Sul – a Revista
Estudos, fundada em 1943. Em suas páginas, muitas vezes o Professor Câmara
ﬁgurou como um de seus articulistas, divulgando discursos que proferia ou aulas
que ministrava. Tais artigos estão contidos nas edições daquela revista que deixou
de circular, mas que durante longos anos ﬁgurou na nossa sociedade.
A mencionada revista reﬂetia uma associação muito importante na nossa
vida cultural. Tratava-se da Associação dos Professores Católicos do Rio Grande

*

Professor do Instituto de Psicologia da UFRGS, do qual foi Diretor. Foi conselheiro da
FAURGS e coordenador d o Comitê Central de Ética da UFRGS. Ex-jesuíta, também atuou na
área social como Presidente da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Foi Presidente
da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
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do Sul. Evidentemente eu não estava na fundação dessa Associação, que ocorreu
em 1943, todavia, posteriormente participei da Associação, que tinha grande força e reunia os professores, pois, na época, não havia o Centro de Professores/RS,
nem outras agremiações, nem outro tipo de movimento como ocorre em nossos
dias. A Associação era o ponto de convergência do magistério e desenvolvia
uma atuação signiﬁcativa na vida cultural, pois trazia conferencistas do Rio
de Janeiro, de São Paulo e até do exterior, que ministravam cursos, proferiam
palestras, cujo objetivo era de orientação aos professores.
Há registros da vinda de Everardo Backheuser, que era um grande autor,
com livros publicados, inclusive no Rio Grande do Sul pela Editora Globo. E a
presença do Professor Armando Câmara era constante, já que a Associação dos
Professores Católicos foi por ele fundada. Então, ao lado da Associação e da
Revista Estudos, na minha época, o Professor esteve presente na fundação do
Jornal do Dia, que era um matutino católico que funcionava ao lado do Solar e
que foi a concretização de um grande sonho das lideranças católicas. Armando
Câmara, ao lado de outros intelectuais católicos, muitas vezes publicou artigos,
entrevistas, depoimentos neste periódico.
Não sei precisar a data de sua fundação, mas penso que foi entre 1945,
1946. Tal jornal foi mantido com muita diﬁculdade, pois, como sabemos, grandes
órgãos de imprensa no Rio Grande do Sul sucumbiram a crises econômicas.
Inicialmente era orientado pela Arquidiocese de Porto Alegre e, depois de um
tempo, passou à orientação da Congregação do Verbo Divino – uma congregação
religiosa formada por padres que trabalhavam com imprensa, com publicações,
a qual também não conseguiu manter o Jornal do Dia, que acabou sendo extinto. Todavia, enquanto foi publicado, divulgou artigos do professor Armando
Câmara em suas páginas.
Estou apresentando esses detalhes para mostrar a inﬂuência que ele
exercia. Para nós, jovens e depois universitários, o Professor Câmara sempre
ﬁgurou como um grande intelectual, um grande ﬁlósofo. Poderíamos ilustrar,
dizendo que foi chefe de uma escola ﬁlosóﬁca. Mais adiante, talvez, ainda faça
um registro especial a respeito dessas considerações.
Armando Câmara começou a lecionar, inicialmente, na Faculdade de
Direito de Porto Alegre, posteriormente, na atual Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. A entrada dele foi um marco e pode-se dizer que, pela atuação do
Professor Câmara, o domínio positivista foi assinalado na Faculdade de Direito.
Traçou a divisória entre o predomínio dos pensadores positivistas e outros tipos
de pensamentos e, principalmente com a sua chegada, um outro pensamento se
disseminou que era, antes de mais nada, tomista e cristão.
Eu me dedico a pesquisar o pensamento rio-grandense e lamentavelmente, até hoje, não foi encontrada a tese de concurso do Professor Câmara. Já
houve muitas pesquisas, várias tentativas de buscas em diferentes arquivos da
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Faculdade de Direito, no entanto, não foi localizada. A própria sobrinha dele,
Sra. Maria Helena Câmara, fez uma tese de doutorado sobre a vida e obra de
Armando Câmara, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, todavia não
encontrou, para sua pesquisa, a dissertação por ele escrita.
A Faculdade de Direito se uniu, posteriormente, às instituições de ensino superior e é importante que se registre que essas instituições eram escolas
isoladas. Em 1895, foi criada a Faculdade de Farmácia; em 1896, a Escola de
Engenharia; em 1898, a Faculdade de Farmácia se uniu ao curso de partos que
havia em Porto Alegre, dando origem à Faculdade de Medicina; em 1900, foi
criada a Faculdade de Direito. Assim foi constituído o núcleo básico, depois
acrescido de outras instituições, como a Faculdade de Agronomia, a Faculdade
de Veterinária, as quais se uniram para formar a chamada Universidade de Porto
Alegre, fundada em 28 de novembro de 1934, criada pelo governador Flores
da Cunha.
Então, foi instituída a Universidade que, se comparada ao atual modelo,
teria pouca semelhança, já que foi apenas uma junção de órgãos independentes.
Mas, enﬁm, houve o estabelecimento da Universidade de Porto Alegre. Naquele momento, no projeto da referida Universidade, criou-se a Faculdade de
Educação, que acompanhou o modelo que começava a vingar no País - e estou
falando nisso porque o Professor Câmara teve uma importância nesse processo.
A partir daí, foi implantada a chamada Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras,
instituída, primeiramente, na Universidade de São Paulo e na Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Naquela época não se dizia universidade federal,
mas Universidade do Brasil.
O projeto de criação da Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras iniciou
em 1934 e foi concretizado em 1936, todavia, com muitas pendências. Falavase muito da Faculdade de Educação, que acabou nascendo somente em 1942,
1943, no entanto o reconhecimento da maioria dos cursos ocorreu somente em
1944. Enﬁm, foi criada a Universidade de Porto Alegre, cujo primeiro reitor
foi o Desembargador André da Rocha, nomeado em 1934, ex-diretor e um dos
fundadores da Faculdade de Direito. A evolução marcou a criação da Faculdade
de Filosoﬁa que passou, num primeiro momento, por diﬁculdades de recursos
ﬁnanceiros e também de recursos humanos.
Os irmãos maristas que, em Porto Alegre, trabalhavam com o Colégio
Rosário nutriam alguma preocupação e algum interesse pelo ensino superior.
Em 1931, fundaram o que é hoje a Faculdade de Economia da PUC. Mas eles
também estavam interessados, uma vez que havia paralelamente a vontade de
criar uma universidade, o que foi feito em 1934, nos setores católicos – isso no
Rio de Janeiro e em São Paulo, apoiadas por iniciativas européias. E cito como
exemplo, a famosa Universidade Católica de Louvain, criada na Bélgica.
No Rio de Janeiro, em 1938, 1939, foi instituída a Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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Em Porto Alegre, havia iniciativas, mas não chegaram a se concretizar. Houve
uma tentativa de unir esforços entre os professores da Universidade de Porto
Alegre e os Irmãos Maristas, que já dirigiam a Faculdade de Economia, no
sentido de formar uma Faculdade de Filosoﬁa que seria dividida entre os dois
grupos. Os cursos das áreas de Ciências, Física, Química, Matemática, Biologia,
em decorrência das instituições já existentes em Porto Alegre – Engenharia,
principalmente, e Medicina –, ﬁcariam com a universidade pública, que era a
Universidade de Porto Alegre; e os cursos denominados humanísticos, Letras,
Filosoﬁa, História, Geograﬁa, ﬁcariam com o grupo católico.
Ora, essa iniciativa tinha à frente o reitor da Universidade, que naquele
momento era o Professor Ary de Abreu Lima. As conversações estavam muito
avançadas, entretanto, o Professor Ary faleceu em 1941, em um desastre de avião,
cuja repercussão foi intensa. Ele era um dos grandes estimuladores de um trabalho conjunto entre os professores da Universidade de Porto Alegre e os Irmãos
Maristas. Embora fosse engenheiro, tinha profundo interesse em solidiﬁcar essa
estrutura. Acabou não se concretizando. Então, em 1940, os Irmãos Maristas
formaram a Faculdade de Filosoﬁa Católica, na qual muitos dos professores
católicos passaram a lecionar, entre eles o Professor Armando Câmara.
Em 1942, 1943, foi criada a Faculdade de Filosoﬁa, em um primeiro
momento Filosoﬁa, Ciências e Letras da Universidade de Porto Alegre – e é bom
que se registre que era do Estado, portanto, não pertencia ao governo federal.
Mais tarde passou a ser federal. Foi fundada com a grande maioria dos cursos
já implantados – esses de Ciências que antes mencionei, e também os de Letras
– e mudou de nome, pois passou a chamar-se somente Faculdade de Filosoﬁa.
O Professor Armando Câmara teve uma atuação relevante, uma vez que, com
a inﬂuência que exercia, passou a sugerir muitas iniciativas na organização
da Faculdade. Em conseqüência de sua liderança, foi atuante na escolha do
professorado da instituição e posteriormente ocupou o cargo de reitor da então
Universidade do Rio Grande do Sul, antiga Universidade de Porto Alegre, cargo
esse que assumiu em 1946. É bom que se assinale que, mais tarde, tornou-se
reitor da PUC. É interessante que o Professor foi reitor das duas grandes universidades, da UFRGS e da PUC/RS.
Então, ele desenvolvia grande inﬂuência na vida da universidade. Houve
um episódio interessante – e tenho feito estudos a esse respeito. As nomeações
para cadeiras, que envolviam uma parte ﬁlosóﬁca, foram ocupadas por cristãos
– e isso de alguma maneira ocorreu por certa iniciativa que até poderíamos
denominar de conquista de posições.
Houve, ainda, um outro fato que merece registro aqui. Naquele momento, havia uma união dos grupos católicos com o grupo metodista, o que gerava
uma série de perguntas, porque nós estávamos no início dos anos 40, quando
ecumenismo era uma palavra que, pelo menos nos setores católicos, não exis40
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tia. E, contudo, nesse núcleo inicial, alguns professores metodistas passaram a
lecionar na Faculdade de Filosoﬁa. O Professor Derly Chaves, que era pastor,
recebeu toda uma formação metodista, tanto em Juiz de Fora, Minas Gerais,
quanto nos Estados Unidos, e foi um dos que ingressou naquela Universidade. O
Professor Oscar Machado, também metodista, teve grande inﬂuência, inclusive
política, era do Partido de Representação Popular (PRP), tendo sido secretário
de Estado, em determinado momento, no Rio Grande do Sul. Da mesma forma,
Derly Chaves, que antes mencionei, também desenvolveu atuação política,
inclusive foi eleito vereador logo depois do restabelecimento da democracia
no País, para a primeira Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e mais tarde
foi deputado estadual.
Posteriormente, entraram o Professor José Gomes Campos, que atuou
na área da Educação, regendo a cadeira de Administração Escolar; o Professor
Edgar Luiz Schneider, que foi reitor da Universidade antes do Professor Câmara e que depois tornou-se político ligado ao Partido Libertador (PL), tendo
sido, inclusive, presidente da Assembléia Legislativa no seu antigo prédio. Ele
presidiu toda a Constituinte do Rio Grande do Sul em 1947.
Houve esses pactos, e é curioso registrar que a aula inaugural da Faculdade de Filosoﬁa não foi ministrada pelo grupo católico e sim pelo Professor Oscar
Machado, que era metodista. Foi muito interessante o fato de ele ter ministrado
a aula inaugural. Começaram a entrar muitos docentes do grupo católico.
O próprio Professor Armando Câmara, que na Faculdade de Direito
respondia pelas cadeiras de Introdução à Ciência do Direito e de Filosoﬁa do
Direito, na universidade que nascia no Rio Grande do Sul, passou a reger a
cadeira de História da Filosoﬁa. Posteriormente, entrei como seu assistente.
Aos poucos, outros líderes católicos entraram e passaram a ministrar
aulas. Poderíamos registrar, nos primeiros anos, a atuação de Ernani Maria
Fiori, que regeu a cadeira de Filosoﬁa Geral, Metafísica; o Professor Laudelino Medeiros, que trabalhava com a Sociologia; o Professor Victor de Britto
Velho, que trabalhava com a Psicologia; o Professor Carlos de Britto Velho,
que trabalhava com a Medicina e depois passou a trabalhar com a Biologia;
Hugo di Primio Paz, que trabalhava com a Filosoﬁa, enﬁm, toda uma geração
de intelectuais católicos atuava. Posso citar ainda Francisco Machado Carrion,
que atuava na área de História e depois na área de Economia, em História das
Doutrinas Econômicas. Esses professores foram ingressando e constituindo a
Universidade, mas, naquele primeiro momento, o Professor Câmara revelava-se
como o grande líder desse grupo.
Importa aqui registrar um fato, e o saliento porque exatamente faz parte
da minha ligação mais profunda com o Professor Câmara. Havia um grande
intelectual em Porto Alegre – até posso mencionar dois – sobre quem o próprio Professor Câmara falava-me a respeito de sua formação. Tratava-se de
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um capuchinho francês chamado Frei Pacíﬁco de Bellevaux. Os capuchinhos,
naquela época, escolhiam o nome e acrescentavam a ele a localidade onde haviam nascido. Por isso, aqui no Rio Grande do Sul tínhamos um frei Antônio
de Caxias.
Os capuchinhos foram expulsos da França no ﬁnal do século XIX e
alguns vieram para o Rio Grande do Sul. Eram homens muito cultos, oriundos
de Departamento de Sabóia, na França, dentre os quais veio o frei Pacíﬁco
de Bellevaux. Esse frei Pacíﬁco teve grande inﬂuência, juntamente com o
Professor Câmara, na fundação de um Instituto Católico que foi, de alguma
maneira, o embrião da Universidade Católica. Nos anos de 1926, 1927, 1928
eram organizadas conferências e o frei Pacíﬁco desenvolvia uma destacada
atuação, empolgando muito a juventude e a intelectualidade do Rio Grande do
Sul com suas idéias.
Frei Pacíﬁco foi professor de Armando Câmara e este me contava que
saia daqui, tomava o bonde Partenon, que se deslocava pela avenida Bento
Gonçalves, descia na esquina da Rua Luiz de Camões e subia até o local onde
se situava a Igreja Santo Antônio, na qual ﬁcava a sede do convento dos capuchinhos. O Professor costumava ir lá nos domingos à tarde para dialogar com
Frei Pacíﬁco.
O Professor Câmara também participava de cursos. É importante registrar
que, naquela época, não havia faculdades de Filosoﬁa, então ele assistia aulas
do Frei Pacíﬁco, que era um neotomista francês e que exerceu essa inﬂuência
no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, deixou poucos documentos escritos.
Há um trabalho sobre Teoria do Conhecimento, que foi editado e reeditado
recentemente pela coleção Pensadores Gaúchos, da PUC, que contém textos
escritos pelo Frei Pacíﬁco.
O Professor Câmara dizia-me que considerava, sob o ponto de vista
estritamente ﬁlosóﬁco, o Frei Pacíﬁco como a grande ﬁgura da primeira metade
do século XX, na cidade de Porto Alegre.
Ele foi professor numa época em que o seminário de Porto Alegre se
localizava na sede que atualmente abriga a Cúria Metropolitana e era dirigido
por capuchinhos, isso por mais de dez anos.
Ao lado de Frei Pacíﬁco, houve outra ﬁgura muito importante: a de
um alemão. Temos, então, a inﬂuência francesa por parte de frei Pacíﬁco, e a
inﬂuência alemã por parte de um jesuíta chamado Padre Werner von und zur
Mühlen. O sobrenome von und zur denotava que esse homem era duas vezes
nobre. A preposição Von, em língua alemã, é indicativa de nobreza, todavia,
era ainda mais: von und zur Mühlen. Esse jesuíta alemão veio a Porto Alegre
em 1912. Importa registrar que os jesuítas também haviam sido expulsos da
Alemanha. Os franceses expulsaram os capuchinhos e outras ordens religiosas
e, junto ao grupo que chegou ao Brasil, estava o frei Pacíﬁco.
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Em 1870, no governo de Otto von Bismark, a Alemanha expulsou os
jesuítas, que não puderam mais trabalhar naquele país. Então, passaram a desenvolver suas atividades nos países vizinhos e suas casas de formação se situavam
na Holanda, na Áustria e em outras regiões.
O Padre Werner era dessa geração de jesuítas. Eles foram expulsos da
Alemanha e não podiam voltar a trabalhar lá. Por outro lado, eles desenvolviam
muitas vocações, principalmente em universitários ou jovens que concluíam a
formação fundamental ou secundária. Em decorrência dessa rejeição, eles se
espalharam pelo mundo. Um grupo foi ao Japão, outro, foi aos Estados Unidos,
outro, ao Chile e um grupo veio para o Brasil.
Em nosso Estado, as autoridades eclesiásticas e alguns jesuítas, que
tinham vindo expulsos da Argentina pelo Brigadeiro General Juan Manuel de
Rosas, ao chegarem constataram que havia colonização alemã completamente
abandonada. Não havia padres, pastores. Esses mesmos espanhóis visitaram as
colônias, mas não conseguiam pregar, nem ouvir conﬁssões porque não falavam
alemão. Apelaram a Roma, pedindo que mandassem jesuítas que falassem língua
alemã. Eles começaram a vir depois de 1840. Um fato relevante foi a criação, em
1869, do Ginásio Conceição, estabelecido em São Leopoldo e que teve grande
inﬂuência na formação das elites intelectuais do Rio Grande do Sul. Figuras de
renome passaram por ali, inclusive o Presidente da República, Sr. Nereu Ramos
e outros, como o político Adroaldo Mesquita da Costa, o jornalista e escritor
Álvaro Moreira e o artista plástico Jacinto Godoy.
Esse Padre Werner fazia parte daquela geração. Inicialmente trabalhou
no Ginásio Catarinense em Florianópolis, depois veio para o Colégio Anchieta
em Porto Alegre. Começou a trabalhar no Colégio Anchieta, atuando na administração na condição de secretário do Colégio, posteriormente passou a lecionar
duas disciplinas: Filosoﬁa e Língua Francesa, porque, quando foi expulso da
Alemanha, morou na Bélgica, que é um país bilingüe.
O padre Werner von und zur Mühlen e o Frei Pacíﬁco de Bellevaux
foram sacerdotes católicos que exerceram grande inﬂuência no pensamento
de Armando Câmara. Como não havia Faculdade de Filosoﬁa, o Padre Werner
passou a ministrar cursos de Filosoﬁa no Ginásio Anchieta, que se localizava
na Rua Duque de Caxias. Ministrou cursos de Lógica, de Psicologia, de Ética,
de História da Filosoﬁa. Foi um mestre de grande inﬂuência.
O Professor Armando Câmara, portanto, sofreu duas inﬂuências neotomistas. O Frei Pacíﬁco disseminava um neotomismo mais de linha francesa e o
Padre Werner, um neotomismo – e até preﬁro utilizar a palavra neo-escolástica
– de origem alemã.
O padre Werner dirigiu uma instituição muito importante: a Congregação
Mariana. O que eram congregações marianas? Eram associações mantidas pelos
jesuítas no mundo inteiro e também foram implantadas em Porto Alegre.
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O Ginásio Anchieta, fundado em 1890, foi crescendo. Num primeiro
momento, era uma pequena escola, depois passou a um externato do Ginásio
Conceição, que fechou em 1912. Consequentemente, o Colégio Anchieta recebeu a herança didático-pedagógica dos jesuítas. Estes, constataram que os
seus alunos de formação católica chegavam na universidade e se defrontavam
com outras teorias. A grande moda na época era o Positivismo, que levava ao
agnosticismo. Então, eles fundaram a Congregação Mariana, num primeiro
momento para atender ao estudante universitário, de forma a lhe proporcionar
uma formação que complementasse, de alguma maneira, a formação teológica
que não recebiam na universidade.
Depois de algum tempo residindo em Porto Alegre, o padre Werner von
und zur Mühlen assumiu a Congregação Mariana. Por isso, passou a ser um
mestre de grande inﬂuência, inicialmente na juventude universitária, posteriormente nos universitários formados. O jovem se formava engenheiro, médico,
advogado, mas não recebia formação teológica. Foi instituída, então, ao lado
da Congregação Mariana para os universitários, a Congregação Mariana para
os formados.
O Professor Armando Câmara, com um considerável grupo de jovens, os
quais se tornaram professores na universidade, passou a fazer parte dessa formação teológica. Eles ﬁcaram muito empolgados com o conhecimento do Padre
Werner, como já acontecera com o Frei Pacíﬁco, contudo, o Padre Werner, além
de bom ﬁlósofo, era um homem que dominava Teologia e línguas. O Professor
Carlos de Britto Velho sempre me falava com entusiasmo a respeito do domínio
que o Padre Werner tinha, por exemplo, de língua grega. Citava para eles textos
da Ilíada, de Homero. Então a sua cultura impressionava muito.
O Padre Werner morreu em 1939. Houve, inclusive, uma discussão sobre
a razão por que os jesuítas não assumiram a Universidade Católica. Em grande
parte, a causa se deveu ao fato de que notáveis jesuítas e intelectuais tinham
falecido em poucos anos, em 1938, 1939, e entre eles o Padre Werner.
Inicialmente, o Padre Werner foi substituído pelo jesuíta chamado Padre Alberto Fuger, que depois saiu do Colégio Anchieta e passou a trabalhar
no Colégio Catarinense. Foi substituído, no Colégio Anchieta, por um jovem
sacerdote chamado Padre Urbano Thiesen, também jesuíta. O Padre Urbano
Thiesen logo fez contato com essa elite intelectual e com o Professor Armando
Câmara. A sua atuação foi importante, porque trabalhou durante algum tempo
em Porto Alegre e, em 1946, foi designado a lecionar no Seminário de São Leopoldo. Havia duas instituições: o Seminário Central, para formação do clero
secular, e o Seminário dos Jesuítas, que era o Colégio Máximo Cristo Rei com
a sua Faculdade de Teologia.
O Padre Urbano Thiesen, que havia trabalhado em Porto Alegre, na época
em que estava lecionando em São Leopoldo recebeu um convite do Professor
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Armando Câmara, que conhecia seus dotes intelectuais, visando a que fosse
seu assistente na Faculdade de Filosoﬁa da Universidade de Porto Alegre.
Então, assumiu como assistente do Professor Câmara na disciplina de História
da Filosoﬁa, a qual regeu durante muito tempo. Afastou-se em determinado
momento para fazer doutorado em Roma; voltou, reassumiu e ﬁcou lecionando
a referida disciplina. O Professor Armando Câmara estimava muito o Padre
Urbano Thiesen.
Esse religioso, tendo a experiência da Faculdade de Filosoﬁa de Porto
Alegre, se fez o seguinte questionamento: Por que não reconhecemos os estudos dos nossos seminaristas? Os cursos de seminário que concretamente eram
ministrados em São Leopoldo não eram inferiores aos cursos da Universidade
de Porto Alegre. Consequentemente, ele passou a trabalhar no sentido de que
fossem reconhecidos os cursos seminarístiscos. E, em 1953, ele obteve o reconhecimento do Curso de Filosoﬁa da Faculdade de Filosoﬁa Cristo Rei, que foi
a primeira instituição superior oﬁcial em São Leopoldo. Havia seminarística,
mas oﬁcialmente reconhecida pelo governo aconteceu somente em 1953. Essa
Faculdade deu origem à atual Unisinos, e esse foi o primeiro curso a que outros
foram se agregando. A seguir, veio o Curso de Letras, depois o Curso de Pedagogia, e assim ia crescendo. Num primeiro momento, os cursos em São Leopoldo
eram somente para seminaristas, em 1958 foram abertos para os estudantes
em geral e se desenvolviam rapidamente. A amizade entre o Padre Thiesen e o
Professor Câmara se solidiﬁcou a ponto de o Professor passar a ministrar aulas
em São Leopoldo, tendo prestigiado a criação da Faculdade de Economia e da
Faculdade de Direito naquela cidade, nas quais lecionou.
Em 1961 o Padre Urbano Thiesen, por motivo de suas intensas atividades
como Diretor da Faculdade Cristo Rei, em são Leopoldo, a qual se encontrava em
franca expansão, precisou pedir licença das aulas na Faculdade em Porto Alegre
e naquele momento me indicou. Eu era bem jovem quando fui indicado para
substituí-lo como docente na Faculdade de Filosoﬁa, a essa altura já pertencente
à UFRGS, porque em 1950–1951 a então Universidade de Porto Alegre havia
passado ao nível de Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O
Padre Thiesen me indicou, o Professor Câmara aceitou a indicação e eu passei,
em 1961, a ser assistente dele na cadeira de História da Filosoﬁa. Tive alunos
brilhantes que estão até hoje atuando na nossa vida social: o Professor Manuel
Sarmento Barata, a Professora Margot Ott, o Professor Lúcio Hageman, ainda
atualmente lecionando na Universidade.
Ao lecionar, na condição de assistente do Professor Armando Câmara,
foi o momento em que comecei a conhecê-lo melhor. Desde menino, já ouvia
falar a respeito do Professor e, de alguma maneira, tinha-o como um distante
mito, um homem quase inacessível para conversar com um jovem. Aquele foi
um período inesquecível em minha vida, que considero como um momento
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privilegiado. Como assistente, tive muito contato com ele, fosse para combinar
os programas da disciplina, fosse para discutir as avaliações, etc.
É necessário fazer o registro de alguns fatos. Alguém poderia pensar
que, pela eminência do Professor Câmara, ele se apresentasse como uma pessoa
ciosa do poder e onipotente. Não era. Ele dava muita liberdade. Como assistente,
me dirigia ao Solar, muitas vezes, para conversar com ele e perguntar quais
as orientações e quais as linhas de trabalho que sugeria para o meu curso. Ele
lecionava no 3º ano da Faculdade. Naquele tempo, as faculdades tinham cursos
com duração de três anos, no ﬁm dos quais o aluno saía com o título de bacharel.
Esse tempo de duração era relativo aos cursos de Química, Física, Letras – que
se desdobravam em neolatinas e clássicas –, Filosoﬁa, Pedagogia. No ﬁnal do
terceiro ano, o aluno recebia o diploma de bacharel. Logo a seguir cursava um ano
de Didática, que era o quarto ano, e saía com o título de licenciado. A diferença
entre os dois níveis é que o licenciado podia lecionar, o bacharel não.
O Professor Câmara lecionava a turma do 3º ano, eu, a turma do 2º ano,
e a professora Maria Helena Câmara, que era sobrinha dele, a turma do 1º ano.
Assim distribuíamos a disciplina de História da Filosoﬁa, que estava presente
durante os três anos do curso.
Como já mencionei, eu vinha conversar com o Professor, perguntar qual
o programa e ele me dava plena e total liberdade, respondendo: O senhor organiza. O senhor tem condições. De fato, eu organizava o programa, mas vinha
mostrá-lo a ele por um descargo de consciência e por saber da minha condição
de professor iniciante em curso de Faculdade. Eu era professor em colégio
secundário, iniciei o magistério no Colégio Anchieta. O Professor Câmara observava os conteúdos que eu apresentava, mas nunca me fez qualquer restrição
ou solicitou o desenvolvimento de algum tema; dava plena liberdade não só na
escolha e na exposição dos conteúdos como também no tipo de avaliação. Ele
nunca se envolveu na minha avaliação. Portanto, eu aplicava a prova ou solicitava
o trabalho que deveria ser elaborado pelos alunos, corrigia e ele aprovava.
Gostaria de registrar um fato importante. Fiquei na condição de assistente dele na Faculdade de Filosoﬁa e o Professor Jacy Mendonça, que tem
trabalho muito importante sobre Armando Câmara e inclusive sobre o Solar dos
Câmara, era seu assistente na Faculdade de Direito, inicialmente na disciplina
de Introdução ao Estudo do Direito, posteriormente na disciplina de Filosoﬁa
do Direito.
Por ocasião da correção das provas, de forma especial, o Professor Câmara nos chamava para auxiliá-lo. Não posso esquecer o seu estilo e é importante
registrar que ele tinha uma grande capacidade de concentração. Sentávamos na
primeira sala do Solar dos Câmara, o Professor Câmara no centro, o Professor
Jacy Mendonça de um lado e eu do outro. O Professor Jacy lia as provas de
Filosoﬁa do Direito do 3º ano, e eu lia as provas de História da Filosoﬁa do
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3º ano. O Professor Câmara ouvia as duas e então dava a nota: oito, sete, seis.
Talvez a nota predileta dele para um bom aluno era oito. Para dar nove, era
excepcional, e dez, quase ninguém recebia. É preciso dizer que, mesmo para
o aluno que ia bastante mal, ele diﬁcilmente dava uma nota inferior a seis. Por
um lado era rigoroso e, por outro, generoso. Mas o interessante é que ele tinha
essa capacidade de ouvir as duas leituras. E não se pode dizer que dava as notas levianamente. Não, ele ouvia mesmo, porque às vezes interrompia e fazia
comentários. O mesmo acontecia com a História da Filosoﬁa. Nunca esqueci
essa faceta da correção de provas.
Muitas vezes, reuníamo-nos no Solar dos Câmara para discutir temas.
O Professor Câmara gostava muito de discorrer sobre temas e era brilhante,
mas queria um interlocutor que perguntasse, que questionasse. Isso era muito
instigante para ele. Nesse sentido, parecia socrático. Já que mencionei isso,
importa dizer que o Professor Câmara foi socrático em outro sentido. Sabemos
que Sócrates não escreveu nada. O grande pensador grego não escreveu nada.
Como é que conhecemos o pensamento de Sócrates? Por meio de seus discípulos, principalmente, por meio de Platão, que registrou nos seus diálogos os
conteúdos e conversações entre Sócrates e seus discípulos. Também o historiador
Xenofonte registrou muito do pensamento de Sócrates. Vou explicar a razão
do exemplo acima.
Armando Câmara fez parte de uma elite gaúcha que denomino de socrática. Eles escreveram pouco. Diria que os pensadores gaúchos, até 1970,
escreveram de forma escassa. Hoje escrevem bastante. Nos últimos 40 anos, os
nossos pensadores têm produzido muitos livros. Vou dar minha interpretação
disso. O Professor Câmara era um homem de consciência muito delicada, era
perfeccionista, não escrevia porque geralmente não considerava que estivessem
bons seus textos. Sabe-se que, às vezes, quando tinha que escrever, fazia-o lentamente e levava um tempo imenso redigindo. Ele não era homem da escrita, era
homem da palavra. Isso aconteceu em conseqüência do treinamento intensivo
que eram as aulas, pois o Professor estava sempre falando. Diria que a ocupação
no magistério o tornou cada vez mais apto a expor seu pensamento, e essa prática diária foi-lhe impondo diﬁculdade de escrever. Não é que ele não soubesse
fazê-lo, mas era muito minucioso e bastante exigente consigo mesmo.
Estou convencido de que o Professor Câmara não escrevia porque
pensava que seu texto nunca estava perfeito como gostaria de fazê-lo. A sua
escassa escrita provocava protestos da parte de muitos dos seus discípulos ao
longo dos anos, tanto na Faculdade de Direito quanto na Faculdade de Filosoﬁa,
pois reclamavam, pediam e queriam que ele escrevesse. Nesse sentido foi um
socrático.
Como foram obtidos os textos de Armando Câmara que hoje estão disponíveis? Muitos foram publicados. A revista Estudos publicou vários trabalhos
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dele. A PUC, na coleção Pensadores Gaúchos, no volume dedicado ao Professor
Armando Câmara, apresentou textos de sua autoria. Há outros textos de cursos
que ele ministrou. Repito minha pergunta: Como esses textos foram transcritos
para o papel? De duas maneiras. Num primeiro momento, logo que iniciou a
carreira no magistério, os conteúdos que ministrava foram transcritos por meio
da taquigraﬁa, da estenograﬁa. Os seus alunos taquigrafavam ou estenografavam.
As aulas que ministrou na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filosoﬁa
deram origem a conteúdos taquigrafados por alunos que os transcreveram,
transformaram-nos em textos e os publicaram.
Conhecemos o termo sebenta. Que eram as sebentas? Eram esses textos
que os alunos taquigrafavam ou estenografavam não somente das aulas do Professor Armando Câmara, mas também das aulas de outros professores e, após
a transcrição, por meio de datilograﬁa, mimeografavam. E esse material tipo
apostilas era vendido. Os diretórios acadêmicos vendiam esses textos que os
alunos adquiriam com sofreguidão. No caso do Professor Câmara, que era tido
como docente de difícil interpretação, se o aluno obtivesse um texto transcrito
a partir de suas aulas, conseqüentemente estudava com maior facilidade.
Muitos daqueles textos iam sendo transmitidos. Depois, quando surgiu
o gravador, facilitou mais. A taquigraﬁa registrava, mas a gravação foi uma
maneira bem mais precisa de guardar os conteúdos ministrados pelo Professor
Câmara.
Mesmo depois de aposentado, o Professor Câmara ainda ministrava
cursos na Faculdade de Direito relativamente às suas teorias. Foi palestrante em
cursos e em outros encontros sobre temas variados, os quais foram gravados.
Tenho a certeza de que ainda não conseguimos tudo, ou seja, mesmo os que
pesquisam o pensamento rio-grandense ainda não encontraram todo o material,
relativo à vida e à obra do Professor Câmara, de que precisariam para divulgar
sobre sua pessoa. O meu grande temor é de que ﬁquem perdidos documentos
importantes de nossos pensadores. Espero que uma publicação como essa que a
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul está produzindo motive
pessoas, que talvez possuam algum texto do Professor Armando Câmara – e
não digo que se desfaçam do material, mas que nos enviem tais documentos
em forma de fotocópias, o que seria muito importante para o estudo do pensamento dos nossos intelectuais do passado. O pensamento de Armando Câmara
era socrático e foi registrado por essas duas fontes: taquigraﬁa ou estenograﬁa
e gravações.
Importa dizer que em 1961, exatamente quando comecei como assistente do Professor Câmara, aconteceu o grande episódio da Legalidade. O
então Governador Leonel Brizola, da sacada do Palácio Piratini, mobilizou a
população.
Residia com o Professor Armando Câmara uma tia, a Sra. Alice, com
quem sempre foi muito zeloso. Era uma venerável idosa, de quem tinha muito
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cuidado, e ﬁcou muito preocupado com o que poderia suceder a ela. Quem não
viveu a Legalidade não sabe devidamente o que aquele período representou.
Lembro-me muito bem. Descia de minha aula na Faculdade de Filosoﬁa e o
porteiro me disse: O homem renunciou. Era o Jânio Quadros. Foi uma bomba
para todos nós, porque havia sido eleito para Presidente da República por maioria esmagadora de votos e, com meses de governo, renunciou. A partir daquele
episódio, seguiu-se toda aquela agitação que nos é conhecida. O Vice-presidente
da República era João Goulart e a situação ﬁcou assim: assume ou não assume
o vice-presidente.
Sei que o Professor Câmara levou a sua tia para um hospital, considerando o aspecto de segurança. Inclusive, naquele período, deixou de dar aulas
na Faculdade por algum tempo. Por que esse movimento atingia o Professor
Câmara? Aqui importa fazer uma digressão política. O Professor nunca havia
se envolvido em política diretamente até 1954. Tratava-se de um intelectual,
tinha uma força própria, muitas vezes foi incitado a concorrer a cargos eletivos
e não aceitou.
Em 1954, aconteceu todo um movimento. O Professor Câmara sempre
foi um anticomunista radical e esse posicionamento se fazia presente em seus
discursos e entrevistas. Nas aulas, nunca fez segredo quanto ao seu modo de
pensar. Talvez por uma arregimentação das forças que hoje chamaríamos mais
de esquerda, o Professor Câmara aceitou concorrer ao Senado em 1954. Naquele
momento havia duas vagas no Senado. Ele era um dos candidatos, Daniel Krieger, o outro. Quais eram os candidatos que se opunham? Pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), que era o mais forte à época aqui no Estado, concorrem João
Goulart, um político de São Borja, e Ruy Ramos, um político de Alegrete, que
também desempenharam mandato de deputados estaduais.
Quando mencionei Edgar Schneider, que foi presidente da Assembléia,
lembrei-me de Jango na condição de deputado estadual. Aliás aquela foi uma
brilhante legislatura, a da Constituinte. O Jango era deputado estadual pelo
PTB.
O Professor Câmara reuniu partidos em seu apoio, que eram o PSD, o
PL e a UDN, partido de Daniel Krieger. Como candidato suplente de Armando Câmara, estava o Sr. Mem de Sá, que era do Partido Libertador. Naquele
momento, a Igreja se mobilizou intensamente, porque Armando Câmara era
seu grande líder. O Professor Câmara ganhou aquela eleição para senador pelo
Partido Libertador, como conseqüência da campanha dos que o apreciavam.
Foi um episódio signiﬁcativo para o Rio Grande do Sul, uma vez que o PTB
era o partido mais forte no Estado, já que recebia o apoio de uma grande massa
de eleitores. O Professor Câmara foi eleito e tomou posse no Senado em 1954.
Naquela época, a lei era diferente e quem presidia o Senado não era um senador
eleito, como acontece atualmente, mas o vice-presidente da República.
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No ano de 1955, o Jango concorreu a vice-presidente pela chapa de Juscelino Kubistchek e foram eleitos. Em decorrência dessa eleição, criou-se uma
situação constrangedora para o Professor Câmara. Ele, que havia derrotado João
Goulart de maneira signiﬁcativa no Rio Grande do Sul por ocasião da eleição
para senador, agora, no Senado, teria que se submeter ao Sr. João Goulart, vicepresidente da República, na condição de seu presidente. Inclusive o Professor
Câmara nos contava que, quando fez o discurso de renúncia ao mandato de
senador – e não quero entrar nisso, porque os cientistas políticos podem analisar
com mais propriedade –, o vice-presidente da República, na condição de presidente do Senado, Sr. João Goulart, presidia a sessão. Então, o Professor voltou
para o Rio Grande do Sul e reassumiu suas cátedras, continuando a sua grande
vocação que era a de professor universitário, enﬁm, de intelectual.
Após o governo de Juscelino Kubistchek, período em que Jango foi
vice-presidente da República, foi eleito presidente o Sr. Jânio Quadros e Jango continuou na condição de vice-presidente. Quando veio o Movimento da
Legalidade, em 1961, após a renúncia de Jânio, Jango assumiu a presidência
da República. O Professor Armando Câmara nunca ocultou a sua diferença político-ideológica com João Goulart e quando percebeu que aquele movimento
poderia trazê-lo de volta ao Estado, ﬁcou bastante preocupado. Essa situação
toda merece ser registrada.
Outro ponto que gostaria de mencionar, sobre o qual já ﬁz menção antes,
é que gostaria de ainda ver publicada uma obra com o pensamento de Armando
Câmara. Parece-me que o Professor Câmara foi, de algum maneira, deixado de
lado, tendo sido desconsiderada a sua tão grande inﬂuência na universidade e
no Estado. Em decorrência da evolução política do Brasil, por ser o Professor
Câmara um anticomunista ferrenho e um homem mais de centro, ou centro-direita, houve intencionalmente um desejo de marginalizar o seu pensamento.
Anteriormente, lamentei que há pouco registro escrito de sua obra e ﬁz
um apelo – e gostaria de ser atendido – a quem porventura possuísse documentos
de autoria do Professor Câmara que os repassasse a quem de direito, a esta Casa,
aos historiadores, a ﬁm de que o seu pensamento fosse recuperado.
Também é preciso registrar que uma parte do seu pensamento está nos
discursos que proferiu no Senado, pois as casas legislativas registram o pensamento dos políticos. Penso que, para recuperar o pensamento do Professor
Câmara, além do que temos, do que foi publicado, também seria importante
pesquisar entrevistas dele, concedidas aos jornais, porque isso aconteceu. Ele
era acessível e mesmo nos momentos de crise dava entrevistas. Alguns pensadores já têm feito isso. Há teses que estão sendo trabalhadas com base nesses
periódicos. Sei de uma pesquisadora que estava analisando o pensamento do
Professor, coletando entrevistas, porém faleceu sem concluir seu trabalho.
Um outro aspecto interessantíssimo, sobre o qual lamentavelmente nada
se fez, diz respeito à coleta dos ditos de Armando Câmara, porque o Professor,
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ao lado do seu profundo pensamento, era um literato. As suas expressões tinham
valor literário. Inclusive em suas aulas, quando apresentava uma ilustração, fazia-o com graça e elegância de expressão. Há um anedotário que certamente se
encontra na cabeça e nos corações dos seus antigos alunos, tanto da Faculdade
de Direito como da Faculdade de Filosoﬁa, todavia, muito já se perdeu porque
as pessoas faleceram, etc.
O Professor Ernani Maria Fiori, que cultivava discrepâncias com o pensamento do Professor Câmara, me dizia: É preciso recolher toda essa riqueza
do pensamento de Armando Câmara através dos ditos, das formulações. Ele
tem ditos fantásticos que mereciam ser coletados e publicados.
Lembro-me de um certo livro que foi produzido com tal objetivo. Logo
depois da morte do poeta Mário Quintana foi publicado um livro pelo jornalista
Juarez Fonseca, no qual está compilado um anedotário de Mário Quintana, isto
é, no qual são apresentadas frases ditas pelo poeta. Esse livro fez sucesso, tendo
já sido lançadas diversas edições. Relativamente a outras ﬁguras importantes,
também foram editados livros publicando seus ditos e formulações. Um livro
contendo os ditos do Professor Câmara seria um rico manancial para os nossos
pensadores.
Somando o que temos publicado, com os discursos parlamentares, as
entrevistas dadas, os artigos publicados nos jornais – que não são muitos, mas
existem no Correio do Povo e, principalmente, no Jornal do Dia, periódico
no qual o Professor publicou muitos conteúdos –, e mais esse anedotário que
se prestaria para uma tese ou para uma dissertação de mestrado, ou para uma
publicação, seria feita a compilação de uma obra bastante interessante.
Visando à elaboração de uma obra de recomposição do pensamento de
Armando Câmara, seria realmente muito interessante tentar recolher documentos
com os seus discípulos que ainda estão espalhados pelo Estado e pelo Brasil.
Entendo que ainda estamos em tempo de produzir uma publicação maior a
respeito do seu pensamento.
Parabéns à equipe da Divisão de Biblioteca e Memória Parlamentar da
Assembléia Legislativa do Estado que está procurando elaborar uma publicação
nesse período de comemoração dos cento e dez anos de Armando Câmara, visando divulgar sua vida e obra. Não se deveria excluir, quem sabe, a tarefa hercúlea
de compilar todo o material referente a ele e publicar uma obra completa do seu
pensamento, por meio de coleta entre seus admiradores e em instituições que
organizaram esse tipo de trabalho, principalmente pelas quais tenha passado.
Essa era a contribuição que gostaria de apresentar.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO
DE 21 DE OUTUBRO DE 1955
Elogios ao Senador Roberto Berro,
da República do Uruguai, em visita ao Senado.
O SR. NEREU RAMOS - Presidente - O Senado tem a satisfação de
acolher, no recinto de suas sessões, o nobre representante da República Oriental
do Uruguai, Senador Roberto Berro.
Para expressar os sentimentos desta Casa dou a palavra ao Senador
Armando Câmara.
O SR. ARMANDO CÂMARA:
(Lê o seguinte discurso) – Senhor Presidente do Senado, Senhores
Senadores, Senhor Senador Roberto Berro.
Creio providencial a circunstância de ser a minha primeira oração parlamentar o elogio de um eminente líder da democracia na América – o Senador
Berro, que honra com sua visita a esta Casa.
O tema de minha estréia nesta tribuna estava predeterminado pelo
drama social e político que vivemos – seria uma obstinada proﬁssão de fé na
praticabilidade e na aptidão civilizadora da democracia, mau grado a evidente
pobreza de sua refração nos métodos e no estilo de nossa vida pública. Aos
ouvidos dos incréus e dos cépticos, essa mensagem de certeza ressoaria, talvez,
como um discurso aos surdos ou uma boutade de lirismo cívico...
Que circunstância mais favorável à evidenciação da verdade e da altitude moral desse regime político, que Bergon disse ser de origem e de essência
evangélicas, que esta de, saudando um grande democrata, registrar a esplêndida
realidade da democracia num trecho do novo Mundo.
No Uruguai, há quase meio século processa-se, triunfalmente, uma
sistemática e contínua experimentação sociológica dos ideais libertários, formulados nas páginas do Ariel, de Enrique Rodo. Essa pequena obra prima do
gênio político da América é uma irrecusável demonstração histórica do êxito
do processo democrático, no mundo latino-americano.
A realização dum humanismo político pleno é a constante obsessão dos
seus estadistas, desde Ordoñez. E num anseio obstinado de perfeição cívica,
como os artistas torturados pela exigência de expressão e de modelagem da visão interior de um ideal de beleza, seus homens públicos corrigem e puriﬁcam,
continuamente, o processo democrático, plasmando quadros institucionais,
padrões de comportamento público e estilos de vida administrativa, que integram, em síntese superadora, muitas antinomias de conduta humana que, não
identiﬁcadas, constituem a essência do drama político de numerosas repúblicas
sul-americanas.
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Na democracia uruguaia, as exigências de autoridade, de disciplina e de
ordem, conjugam-se, harmonicamente, com os imperativos vitais de liberdade; o
indivíduo e o Estado não se defrontam como inimigos inseparáveis; os reclamos
do Bem-Comum não mutilam as dimensões totais da pessoa humana.
Neste hemisfério, onde tantos povos ainda buscam a fórmula do seu próprio destino e a aﬁrmação da estrutura própria de sua existência coletiva, através
de regimes revolucionários, ditatoriais ou anárquicos, a República do Uruguai
é uma lição, um apelo, uma revelação de sabedoria política, de estabilidade
institucionais, de evolução social ritmada e orgânica – sem saltos catastróﬁcos,
e, por isto, criadora de bens culturais e de elementos de civilização.
No Uruguai, D. Quixote, enﬁm, converteu-se do seu idealismo utópico,
e se fez Artigas, renunciando à luta contra moinhos de vento, para investir, com
realismo sereno e criador, contra hediondas construções do mundo moderno:
contra a injustiça social, o capitalismo pagão, o individualismo revolucionário,
o marxismo desagregador, o nacionalismo anti-humano...
E essa epopéia de Artigas, de fraterno convício nacional e pacíﬁca co-habitação continental, essa epopéia cantada pelo gênio de Zorilla de San Martin aí
está sob os nossos olhos, como revelação maior da praticabilidade e da vocação
civilizadora da democracia na América Latina.
Senhor Senador Roberto Berro,
A honrosa presença de Vossa Excelência nesta Casa do Congresso encerra
uma mensagem que nós, brasileiros, devemos interpretar e, urgentemente, viver
com energia e decisão.
“O espírito da democracia, ensinou o pulcro estilista, que foi Enrique
Rodo, é para a nossa civilização um princípio de vida, contra o qual seria inútil
reagir. Os desencantos sugeridos pelas imperfeições de sua forma histórica
atual geram incompreensão sobre o que esse regime possui de deﬁnitivo e de
fecundo. Mas, cabe pensar na educação da democracia e na sua reforma. Cabe
pensar em que, progressivamente, se encarne no sentimento do povo e nos seus
costumes a idéia das subordinações necessárias, a noção das superioridades
autênticas, o culto, consciente e espontâneo, de tudo o que multiplica a cifra
do valor humano”.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
DISCURSO PUBLICADO NA
SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1955
Análise da situação política atual.
O SR. ARMANDO CÂMARA – (Não foi revisto pelo orador) – Sr.
Presidente, senhores senadores, considerei grave a situação nacional desde 11
de novembro deste ano. Meu pensamento expressou-se no telegrama que dirigi a
V. Excelência dizendo que, segundo meu modo de pensar, o Sr. General Teixeira
Lott lesara gravemente a ordem constitucional e o regime democrático do País,
ao depor o Presidente da República, Dr. Carlos Luz. Disse mais: que em meu
humilde entender, o Governo que, no momento, ocupa o Catete tinha tido uma
investidura inconstitucional.
Considero, no pressuposto de corresponder à realidade a denúncia do
meu eminente colega e amigo Senador Alencastro Guimarães, considero, repito,
gravíssima a situação nacional, em face das atitudes de impugnação do gesto
do Sr. Café Filho de reintegrar-se no Governo da República.
Sr. Presidente, senhores senadores, considero, porém não grave, não
gravíssima, mas uma agressão mortal à realidade nacional a todo nosso ser
histórico, o fato de, no Governo atual, estar presente uma força revolucionária,
que é a maior técnica de desagregação das nações soberanas, o comunismo,
ateu, materialista oposto a todas as liberdades humanas. Sobre o caráter dessa
agressão, desejaria repetir, nesta hora, algo que disse há meses quando nos
horizontes da vida política já surgiam as nuvens que denunciavam o caos que
se aproximava.
Peço a atenção, Sr. Presidente do Senado da República, para a gravidade
do fato de nossa evolução social estar na iminência de assumir um ritmo revolucionário e catastróﬁco em virtude da presença, em seu processamento, de forças
políticas hostis a essa energia reguladora do seu dinamismo, de sua direção e
unidade, que é a tradição nacional. Envolvemos sob a dramática tensão de duas
polarizações distintas e opostas – a da civilização que gerou nossa realidade
histórica e da barbárie marxista que agride.
Nação criada por transplantação de cultura, carecendo de forte espessura histórica e de denso espaço psicológico e humano, portadora de rarefeita
tradição, esse estado social ameaça permanentemente a normal continuidade e
o processamento orgânico de sua evolução. A essa ameaça acrescenta-se a da
presença de uma força desagregadora de caráter internacional – o comunismo
que, agredindo as estruturas mais sólidas de Estados do Velho Mundo, tentando
subverter tradições milenares, corrói igualmente, os fundamentos de nosso
processo histórico.
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Herdamos com a civilização que nos constituiu suas grandezas e suas
misérias. Essas grandezas integram tudo que de humano e fecundo existe na
realidade nacional. Entre as misérias herdadas, a maior é a chaga do pauperismo.
Sendo o drama da miséria econômica um fato universal, lá onde se manifestar a
fome estará presente para lhe superar a realidade dolorosa, uma técnica de tratamento político-econômico de inspiração marxista. Essa ideologia é a negação
frontal de uma civilização de dois milênios - a civilização ocidental e cristã.
Enquanto gesto de piedade humana face à exploração do homem pelo
homem, ela representa um valor positivo na história; enquanto interpretação
e método de apuração do pauperismo, constitui um sinal negativo na crise do
mundo moderno. Utilizando como instrumento de realização do pan-eslavismo,
e encontrando na confusão moral, na crise espiritual de nossos dias um saldo de
cultura, o marxismo possui, entre nós, legiões de discípulos lançados na fama
revolucionária e escravizante.
Sofremos, assim, a dilacerante pressão de duas forças perturbadoras
do ritmo da continuidade de nossa exclusão social: uma interna – peculiar às
características de nossa condição histórica; outra externa – derivada da situação internacional do choque de dois mundos ideológicos. Sociologicamente
considerada, a gravidade dessa situação exaspera-se e culmina pela a ação de
um movimento de opinião político nacional impugnador da harmonia natural
existente entre a tradição e o progresso, que sugere a existência entre ambos
de uma antinomia irredutível, responsabilizando o passado pela atual crise do
País e pela injustiça social dominante. A civilização estaria para ser inventada,
a justiça social acabaria de ser descoberta e o passado seria a cupidez capitalista
e burguesa.
Distingamos em meio essa confusão, propícia à ditadura ou à anarquia.
A tradição, o vocábulo, diz sua etimologia, não é a imobilidade do ser social,
a ﬁdelidade a um passado morto. Ela expressa, ao contrário, dinamismo, tendência para frente, atitude transitiva, forte tensão vital; ela simboliza um gesto
de doação e de oferenda.
No ser social, como no biológico, a lei da constância original dos seres é
sempre a mesma: a ﬁxidez é o princípio; a evolução é a conseqüência, o corolário. A natureza, como a sociedade, tem horror das variações; elas não realizam
saltos, A evolução é um processo de ﬁdelidade do ser a si mesmo, de resistência
as forças que lhe ameaçam a vida; ele se adapta e envolve para perseverar na
existência. Evolução, enﬁm, é autoproteção do ser.
Sem tradição, como já se observou, cada geração humana estaria no
mesmo ponto inicial da primeira geração; não havendo progresso, estaríamos
ﬁxados na idade da pedra lascada... “A tradição, como sugere recente e luminoso
documento pontifício, é esse dinamismo pelo qual o homem eterno se inscreve
no tempo, limitando-se a um certo contorno técnico-material e aceitando deter56
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minadas circunstâncias, sem renunciar à sua essência supratemporal. Através
dela concilia-se o que há de fundamental, de inerente e de imutável no homem,
as exigências constantes de uma natureza que é sempre a mesma, com o que
lhe é acessório, exterior e variável, com novos ambientes e paisagens históricas,
com formas novas de produção, de transporte, de processos técnicos descobertos
ou inventados pelo homem”.
As instituições tradicionais, disse De Bonald, não são válidas por serem
antigas, são antigas por serem válidas. Tradição não é, pois, um simples tema
sentimental, arcaísmo estranho, saudade oposta à exigência de perfeição social,
nostalgia dos cemitérios, amor a um mundo de fósseis ou mórbida necroﬁlia...
Tradição não é paixão pelas ruínas, ﬁdelidade aos desvalores e às taras de um
passado que, dada a contingência humana, possuiu, como possui o presente e
possuirá o futuro, males, erros, imperfeições e injustiças sociais. O que se deve
amar e servir na tradição é o seu conteúdo de valores positivos, comprovados
por experiências históricas seculares.
É a esses valores que devemos ﬁdelidade, não por serem passados, mas
por serem eternos. O presente e o futuro valerão na medida em que os encarnarem, no interior de novas circunstâncias históricas, traduzindo-os em ordenamentos sociais mais justos e perfeitos. Tradição é permanência na continuidade, é um
feixe de tendências e de hábitos que “buscam manter a sociedade no equilíbrio
das forças que a geraram e a cuja ﬁdelidade está condicionada a sua duração”.
Ela é, como observou Hipólito Taine, a autêntica constituição de um povo. As
constituições escritas, as cartas políticas são, apenas, traduções suas. Ela é a
constituição ditada pelo passado, a segunda natureza da sociedade.
Este é o sentido político-social da tradição. A política nela tem ou deve
ter a sua matéria, seu objeto próprio - deve traduzi-la, aperfeiçoá-la, colaborar
com o seu dinamismo espontâneo respeitando suas leis imanentes. Uma política autêntica é uma sabedoria e uma técnica de tratamento dessa realidade que
constitui o próprio ser social e que se denomina tradição. Uma política que lhe
seja hostil é uma utopia anárquica, uma construção artiﬁcial e caduca, um desaﬁo
à realidade e à natureza. A política dominante no País leva-nos a um salto no
escuro, a uma aventura louca e suicida quando tolera a presença do marxismo,
como força de colaboração no que se convencionou denominar ironicamente
defesa da legalidade.
A índole revolucionária da política dominante, ainda se deixa surpreender, em sua agressão à força reguladora de nossa evolução social, quando
ensaia praticamente, a impossível utilização da força política trituradora de
toda a tradição humana, que é o comunismo, com o mais orgânico esforço
de sua utilização para o bem comum da espécie humana que é realizado pela
igreja. Para a teologia católica, a tradição assume até o valor de uma fonte de
verdades informuladas e de riquezas dogmáticas potenciais; enquanto para o
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marxismo a tradição é literalmente o erro, o mal, o capitalismo e a putrefação
burguesa. Em suma, busca-se utilizar politicamente, conferindo-lhes igual valor
instrumental, duas irredutíveis concepções do mundo, associando-se dentro de
uma dialética perturbadora, Marx com Pio XII, os evangelhos com o materialismo dialético, a verdade que liberta com o erro que escraviza, a tradição que
conserva e aperfeiçoa o ser social com a utopia revolucionária que lhe ameaça
as estruturas e a existência.
Esta é a paisagem de desastre que se desenha no âmbito de nossa realidade
social– ela revela a ameaça que pesa sobre a continuidade e o processamento
orgânico de nossa evolução - pela hostilidade à força que lhe regula direção e
o dinamismo. Essa força, embora rarefeita e de mínima espessura histórica, é a
tradição nacional. Destrui-la seria guardar dum processo civilizador de três ou
quatro séculos, como é o nosso, apenas sua forma cadavérica... E retornaríamos
à fase colonial de nossa história. E após essa regressão o Brasil do futuro não
seria aquele “que o Português criou”, na expressão de Gilberto Freire, mas tão
só um feudo marxista modelado pelo chicote de um comissário político...
Sepultemos do passado tudo que é morto, libertemo-nos de suas taras, de
suas injustiças e experiências fracassadas , mas para que nossa evolução social
não se torne uma catástrofe histórica, guardemos com lucidez e energia seus
valores eternos - únicas fontes das normas e impulsos criadores de uma norma
de convívio mais justa e humana, por que mais ﬁel à nossa tradição católica e
latina”. (Muito bem! muito bem! Palmas).
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
DISCURSO PUBLICADO NO DIA
22 DE NOVEMBRO DE 1955

Critica a resolução da Câmara, que considera
impedido o Sr. Café Filho como Presidente da República.

O SR. ARMANDO CÂMARA:
(Não foi revisto pelo orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não devo
prolongar esta vigília cívica que embora não sendo Cassandra, temo ser o velório
da Democracia Nacional.
Abstenho-me, pois, neste instante de quaisquer analises, eruditas ou
sutis, do Projeto de Resolução que enviou à apreciação desta Casa, a Câmara
dos Deputados.
O momento não é de ciência, mas de consciência, e julgo mais do primado
dos valores éticos do que esses esfarrapados valores jurídicos que aí estão.
Sr. Presidente, limito-me a focalizar este projeto de resolução singelamente, dentro de posições de senso comum, de elementar bom senso, sob o
aspecto constitucional, e não como professor de direito. O impedimento em que,
neste projeto de resolução se colocou o Sr. Presidente da República, Sr. Café
Filho, certamente não é um impedimento físico, a não ser que queiramos aceitar
essa farsa que na frase vigorosa do meu amigo conterrâneo Senador Alencastro
Guimarães, é uma covardia, um crime.
O impedimento pode ser tão só moral; e, se moral, pressupõe, no pensamento da Câmara, incriminações ao Presidente da República Café Filho.
Faz-se o Sr. Café Filho réu de crimes de responsabilidade, como Presidente da
República. E o processo para declaração desses crimes, e sua apuração – está
expresso na Constituição Federal – é o impeachment. E suponho que o impeachment é algo bem diverso do projeto de resolução em que se cassa o mandato
de Presidente da República.
Do ponto de vista político, Sr. Presidente, impugno, protesto contra esse
projeto de resolução.
Acho incoerente que se venha apelar ao Senado da República com argumentos derivados da necessidade da conservação da paz e da ordem social, paz
e ordem sociais que acabaram de ser perturbadas por um golpe militar.

59

26913.indd 59

10/11/2008 08:36:07

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
DISCURSO PRONUNCIADO
NA SESSÃO DE 9 DE JANEIRO DE 1956
Condena a prorrogação do estado de sítio.
O SR. PRESIDENTE:
Continua a hora do expediente. Tem a palavra o nobre Senador Armando
Câmara, terceiro orador inscrito.
O SR. ARMANDO CÂMARA:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando nesta Casa se discutiu o estado de
sítio, em novembro do ano 1955, pronunciei-me em forma contrária por considerar
o projeto de lei improcedente, face aos fatos apontados como justiﬁcadores de sua
existência inconstitucional e, ainda mais funesto.
Hoje, Sr. Presidente, eu desejaria protestar contra o projeto de lei que prorroga
o estado de sítio, atendendo à exigência de minha própria formação cientíﬁca, de
minha situação de professor universitário.
A verdade é o bem da inteligência. Sua busca é a ﬁnalidade última de todas
as investigações que se processam em laboratórios, de todas as meditações que se
realizam em gabinetes, de todos os tratados que saem da pena de especialistas e
de pensadores.
Sr. Presidente, o pensamento, no entanto, paralisa-se no momento em que
desatende às leis que lhe condicionam o dinamismo e a fecundidade. Entre essas leis
está, na classiﬁcação dos lógicos, a lei da identidade, cuja fórmula se pode apresentar
dentro de uma equação: a = a : um ser é igual a si mesmo.
Este princípio fundamental do pensamento humano não tem importância
tão só para os lógicos que buscam comandar a ordem no plano das idéias. Ele
interessa vitalmente às autoridades, aos poderes constituídos, aos políticos, consequentemente.
Se a não é igual a a, se um ser não é igual a si mesmo, se o bem pode ser o
mal, se a verdade pode ser erro, se a revolução não é revolução e pode ser a ordem,
então, Sr. Presidente, estamos ingressando num plano só interpretável psiquiatricamente. Então, este principio lógico terá no plano social o efeito de uma catástrofe
política e de um suicídio coletivo.
Sr. Presidente, sinceramente preﬁro ver instalada uma ditadura no país a
assistir a ter sob meus olhos essa forma cadavérica de um Parlamento, essa ﬁcção
de uma democracia.
Meu protesto é inspirado ainda em minha condição de gaúcho e riograndense. No Rio Grande e no Partido Libertador, senti que a liberdade se conquista
a sangue. Habituei-me a orientar minhas ações por uma realidade legal e não por
uma hipocrisia legal.
Sr. Presidente, termino dizendo que sentiria vergonha, em face dos meus
alunos da Universidade de Porto Alegre, em voltar para lá sem ter tomado esse
gesto de protesto contra essa doutrina que aqui se instala de que a fonte do Direito
é a força.
Tenho dito. (Muito bem! muito bem! Palmas).
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
DISCURSO PUBLICADO
NA SESSÃO 23 DE NOVEMBRO DE 1955
Declaração de voto a respeito da Resolução
da Câmara dos Deputados que declara o estado de sítio.
O SR. ARMANDO CÂMARA:
(Não foi revisto pelo orador) – Sr. Presidente, acompanhei os trabalhos
da sessão extraordinária iniciada às 21 horas de ontem e terminada às 9 horas
da manhã de hoje, mas, lamentavelmente, estava ausente quando da votação
da Resolução apreciada pelo Parlamento.
Desejo dizer que, se presente, votaria contra esse – Projeto de Resolução, pelas razões que expus em minha alocução da madrugada de hoje. (Muito
bem).
Sr. Presidente, é por esta razão, é por atender a esta polarização de meu
pensamento e de minha formação cientíﬁca que ainda protestaria contra a prorrogação do estado de sítio. Porque, em verdade, apela-se para que o Governo
use poderes extraordinários, que lhe confere o estado de sítio, em nome de fatos
cuja existência evidentemente está negada pelas próprias autoridades que se
dirigem ao Congresso pedindo seja ele instituído.
Tive oportunidade de ler dois documentos que me escandalizaram o espírito. O Sr. Ministro da Justiça declarava a existência de uma ordem exemplar,
paradigma e total na vasta extensão do território nacional; e, simultaneamente,
o Sr. General Lima Câmara, com toda a responsabilidade de sua função de
Executor do estado de sítio, declarava a existência de focos subversivos, embora
silenciosos. Dizia mais: que ainda não tinha sido atingida a paciﬁcação do País,
conforme seu desejo – determinada forma de paciﬁcação.
Não quero pensar sobre o que seja essa paz desejada. Temo não seja uma
paz que se associe à liberdade e à justiça e conciliável com os imperativos de
uma ordem constitucional.
O Sr. Apolônio Sales - Permite V. Excelência, um aparte?
O SR. ARMANDO CÂMARA - Com todo o prazer.
O Sr. Apolônio Sales - Meu nobre colega é muito prazer e honra aventurar-me a apartear V. Excelência.
O SR. ARMANDO CÂMARA - Tenho sempre grande honra em ouvilo.
O Sr. Apolônio Sales - A razão é simples. Tenho V. Excelência como
um dos expoentes do pensamento brasileiro, e nós, Senadores, nos sentimos
honrados em ouvir uma explanação por parte de V. Excelência. Gostamos de
ouvi-lo e não queríamos nem interrompê-lo, mas estou no dever de fazê-lo
para dizer a V. Excelência que, na verdade, não há contradição no que expõe o
Sr. Ministro da Justiça e no que aduz o Sr. Executor do estado de sítio. E não
há simplesmente pelo seguinte: de uma parte, é missão do Senhor Ministro da
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Justiça tranqüilizar o país no que tem necessidade de saber, nesta fase difícil
que atravessamos; de outro lado, o Executor do estado de sítio tem o dever de
alertar a opinião pública, naquilo que somente ele tem conhecimento, do metier
do estado de sítio.
V. Excelência há de convir em que o Executor do estado de sítio julga
conveniente se prorrogue o prazo dessa medida de exceção, e o faz diante de
perquirições, de investigações, de fatos que conhece e dos quais deu ciência ao
Sr. Presidente da República. O Sr. Nereu Ramos, em consonância com essas
informações no discurso memorável pronunciado no dia de Natal advertiu a
Nação dos perigos que ainda está correndo. Desejo repetir que não há contradição, mas precaução para que não haja alarme. Na verdade, o Sr. Presidente
da República alertou o País, para que não se deixe envolver em uma convulsão
que V. Excelência sabe como evitar.
O SR. ARMANDO CÂMARA - Senador Apolônio Sales, agradeço a
generosidade de suas palavras no aparte que acaba de formular. Devo declarar,
no entanto, que V. Excelência deixa meu espírito na mesma perplexidade.
Apelo para que o nobre colega me diga se há ou não uma contradição
entre duas aﬁrmações relativas ao mesmo fato, à mesma realidade.
O Sr. Ministro da Justiça declara que há ordem perfeita em toda a extensão
do País, enquanto o Executor do estado de sítio denuncia a existência de focos
subversivos, embora silenciosos.
Há de convir o Senador Apolônio Sales que uma das duas aﬁrmações
não é exata. S. Excelência dá-me sugestão para que eu supere essa contradição:
diz-me que o Sr. Ministro da Justiça busca tranqüilizar a Nação. Há de concordar, entretanto, o nobre representante de Pernambuco, que não se tranqüiliza
mentindo ou realizando burlas. Se, em realidade, tem razão o Sr. Executor do
estado de sítio, então não a terá o Sr. Ministro da Justiça.
Eu não assumiria, eminente colega, a responsabilidade de tranqüilizar
a Nação com ﬁcções.
O Sr. Apolônio Sales - Responderei, prezado colega. Primeiro, reaﬁrmo
que não há contradição, porque, quando o Sr. Ministro da Justiça diz que há
perfeita ordem no país, vige, sim, a ordem, porque contida dentro do regime
do estado de sítio. Na hora em que esta lei não tivesse mais eﬁciência na sua
execução pode ﬁcar certo V. Excelência de que esses focos denunciados pelo
Executor do estado de sítio e que estão contidos, deixariam de ser contidos,
explodiriam. E a minúcia, a ﬁligrana que V. Excelência... evidentemente, com
sua grande inteligência, perceberá. O Sr. Ministro da Justiça aﬁrma a verdade,
assim como verdade aﬁrmou o Executor do estado de sítio.
O SR. ARMANDO CÂMARA - Trabalha o espírito de V. Excelência,
pelo que vejo, para que seja superada a contradição, a polivalência signiﬁcativa
da palavra “ordem”.
O Sr. Ministro da Justiça fala na existência da ordem. É ordem para o
leiteiro entregar o leite, os padeiros entregarem o pão. Supõe a ordem das ruas.
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Parece-me, porém, há outro plano de vida – a vida social, aquela vida em que
estão atuando as forças políticas que têm a responsabilidade de salvar esta Nação
e conduzi-la ao progresso.
O Sr. Ministro da Justiça declara que há ordem perfeita em toda a extensão
do País, enquanto o Executor do estado de sítio denuncia a existência de focos
subversivos, embora silenciosos.
Há de convir o Senador Apolônio Sales que uma das duas aﬁrmações
não é exata. S. Excelência dá-me sugestão para que eu supere essa contradição:
diz-me que o Sr. Ministro da Justiça busca tranqüilizar a Nação. Há de concordar, entretanto, o nobre representante de Pernambuco, que não se tranqüiliza
mentindo ou realizando burlas. Se, em realidade, tem razão o Sr. Executor do
estado de sítio, então não a terá o Sr. Ministro da Justiça.
Eu não assumiria, eminente colega, a responsabilidade de tranqüilizar
a Nação com ﬁcções.
O Sr. Apolônio Sales - Responderei, prezado colega. Primeiro, reaﬁrmo
que não há contradição, porque, quando o Sr. Ministro da Justiça diz que há
perfeita ordem no país, vige, sim, a ordem, porque contida dentro do regime
do estado de sítio. Na hora em que esta lei não tivesse mais eﬁciência na sua
execução pode ﬁcar certo V. Excelência de que esses focos denunciados pelo
Executor do estado de sítio e que estão contidos, deixariam de ser contidos,
explodiriam. E a minúcia, a ﬁligrana que V. Excelência... evidentemente, com
sua grande inteligência, perceberá. O Sr. Ministro da Justiça aﬁrma a verdade,
assim como verdade aﬁrmou o Executor do estado de sítio.
O SR. ARMANDO CÂMARA - Trabalha o espírito de V. Excelência,
pelo que vejo, para que seja superada a contradição, a polivalência signiﬁcativa
da palavra “ordem”.
O Sr. Ministro da Justiça fala na existência da ordem. É ordem para o
leiteiro entregar o leite, os padeiros entregarem o pão. Supõe a ordem das ruas.
Parece-me, porém, há outro plano de vida – a vida social, aquela vida em que
estão atuando as forças políticas que têm a responsabilidade de salvar esta Nação
e conduzi-la ao progresso.
O Senador Apolônio Sales sugere que nesse plano, onde há responsabilidade, se processa a subversão e se prepara a revolta.
O Sr. Apolônio Sales - Bastava se preparasse a revolução para se justiﬁcar
a prorrogação do estado de sítio.
O SR. ARMANDO CÂMARA - Permita, o nobre colega, que, nessa
minúcia, discorde de V. Excelência. O nobre Senador Apolônio Sales, cuja
dignidade eu aﬁrmo e cuja boa-fé na defesa desta causa eu reconheço, e seus
nobres colegas laboram em equívoco quando falam nesse conceito de revolução
potencial para explicar o estado de sítio. Permita-me S. Excelência que o diga
se, na verdade, trabalharmos coerentemente com esse conceito, prorrogaremos
o estado de sítio até o ﬁm do Governo do Doutor Juscelino Kubitschek.
Em realidade, uma revolução potencial processa-se em todo o grupo
social que está em estado de evolução, que tem suas forças vivas e sua energia
transformante, no terreno social, em ação. Sem isso, nunca se sairá de uma
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existência imperfeita de uma consciência de imperfeição do estado social, da
miséria da ordem jurídica, das imperfeições de seus políticos. E basta a existência dessas forças para que o Senador Apolônio Sales e seus colegas de Maioria
decretassem o estado de sítio.
O Sr. Apolônio Sales - Na verdade, V. Excelência há de convir que uma
nação que não pudesse prever os focos de subversão a serem contidos...
O Sr. Armando Câmara – Quais focos?
O Sr. Apolônio Sales - ...seria muito mais infeliz se não acreditasse no
Executor de medidas de exceção como a presente.
Ocorre, sem dúvida, no Brasil, um processo em que é necessária a
existência de poderes de exceção para o Executor, a ﬁm de evitar, enquanto
humanamente possível, a virulência desses focos. E é justamente neste sentido
que o Executor do estado de sítio diz haver focos, embora latentes. Quando o
Ministro da Justiça, porém, se expressa não se refere somente à ordem pública
do leiteiro que entrega o leite, mas àquela que mercê de Deus e da vigilância
do Executor, ainda fruímos nesta hora difícil que o País atravessa. Dando este
aparte a V. Excelência, não posso deixar de elogiar a agilidade mental do nobre
colega.
O SR. ARMANDO CÂMARA – Generosidade de V. Excelência.
O Sr. Apolônio Sales - Procura-se fazer a diversiﬁcação entre a deﬁnição
de ordem. V. Excelência (inelegível)
O Sr. Presidente:
(Fazendo soar os tímpanos) – Comunico ao nobre orador que faltam
dois minutos para o término da hora do expediente.
O Sr. Juracy Magalhães - (Pela Ordem) Sr. Presidente, requeiro a V.
Excelência consulte a Casa sobre se consente na prorrogação regimental da
hora do expediente, a ﬁm de que o nobre Senador Armando Câmara termine
seu brilhante discurso.
O Sr. Presidente:
Submeto à apreciação do Plenário o requerimento do nobre Senador
Juracy Magalhães.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados
(pausa).
Está aprovado.
O nobre Senador Armando Câmara continua com a palavra.
O SR. ARMANDO CÂMARA - Sr. Presidente, agradeço a V. Excelência
e aos nobres colegas a generosidade dessa dilação de prazo.
Entrego à aguda inteligência do nobre Senador Apolônio Sales a interpretação harmônica dessas duas formas de depoimento sobre uma mesma realidade
que, em meu espírito, são e serão sempre contraditórias.
Por esta razão, Sr. Presidente, formulo meu voto, como disse, não apenas
por motivos de ordem constitucional e de ordem política, mas por atendimento
a uma lei fundamental do pensamento humano, que é a identidade que aﬁrma
que um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob a mesma relação; em
atendimento a essa exigência, sem a qual se paralisa o pensamento, voto contra
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o estado de sítio, solicitado em nome de fatos que uma autoridade responsável,
como Ministro de Estado, diz inexistir, e outra autoridade também responsável,
como o Executor do estado de sítio, declara existir, e de forma perigosa.
Sr. Presidente, formulo meu voto contrariamente à prorrogação do estado
de sítio ainda por mais uma razão: não compreendo que se esteja corrompendo assim a ﬁnalidade de uma categoria, de um instituto constitucional, como
o estado de sítio, ﬁnalidade que, precipuamente, é a do resguardo da ordem
constitucional, o resguardo da integridade de uma normatividade constitutiva
de toda a ordem jurídica do país.
O estado de sítio é solicitado por um governo que se constituiu, inicialmente, pelo desconhecimento, por uma deposição do Chefe supremo do Estado
– o Sr. Presidente Carlos Luz. Só após apelou-se ao Congresso para legitimar
um estado de força, um estado de fato.
O processamento constitucional, da constituição dos poderes, foi interrompido. Em verdade, constitui-se um governo inconstitucional.
Como expressei, com profunda melancolia por apreciar as qualidades
morais e intelectuais do vice-presidente do Senado, considero o Sr. Nereu Ramos
inconstitucionalmente investido no cargo.
Pois bem: agora este Governo, que surgiu de uma fratura da ordem
constitucional, que surgiu pela força, apela para poderes extraordinários a ﬁm
de manter-se pela força.
O estado de sítio não foi instituído se não para resguardo de uma Constituição e, agora, com ele, quer-se assegurar uma violação permanente.
O Sr. Alencar Guimarães - Muito Bem!
O SR. ARMANDO CÂMARA - Além disso, Sr. Presidente, protesto
contra a lei que prorroga o estado de sítio pelas razões que, há pouco, brevemente
acenei, no diálogo – aliás, para mim, muito cordial e grato – que mantive com
o nobre Senador Apolônio Sales.
Sr. Presidente, não se processa a história humana, não se realizam os
anseios de perfeição humana, na história sem a presença, nos grupos sociais,
de uma fermentação, de uma inquietação, de um desejo de perfeição a atingir e
que não foi ainda conquistada. Em uma palavra, Senhor Presidente, a história
marcha, a evolução se realiza ao preço dessas conquistas dolorosas e, muitas
vezes, tensas, revolucionárias que buscam formas sociais mais perfeitas.
Sr. Presidente, instala-se aqui um concerto brutal e totalitário, não só
profundamente antipolítico e contrário às liberdades humanas, mas ainda rigorosamente anticientíﬁco, segundo o qual lá onde houver um foco subversivo,
como se diz numa expressão equívoca e lata, existe o fato que logicamente
justiﬁcará a aplicação do estado de sítio.
Contra essa forma de tratar a realidade política nacional presente é que
protesto, votando contra a prorrogação pretendida. (Muito bem. Muito bem.
Palmas).
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
DISCURSO PRONUNCIADO
NA SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 1956
Expõe as razões de sua renúncia ao mandato
de Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Senhor Presidente. Meus Nobres Colegas.
Esbocei, em documento dirigido à Mesa Diretora desta Casa, a estrutura
lógica e o embasamento ético-político da renúncia que, nesta hora, apresento
ao Senado da República. Não lerei, desta tribuna, essa motivação. São óbvias
as razões dessa omissão: inspiram-se em motivos de alto sentido humano e de
austera devoção patriótica.
Não estou aqui para reabrir qualquer debate sobre a problemática política nacional, tão complexa e tão dramática. Busco, ao contrário, encerrar,
com um gesto, os diálogos que, em vários discursos, tive a honra de realizar
neste plenário.
Na motivação de minha renúncia, não elaborei novos juízos de valor
sobre a tensa situação histórica e social que aqui tínhamos analisado. Recordei,
tão-só, os que já havia formulado, evidenciando que deles ﬂuía, como decorrência inexorável, o dever do gesto que agora realizo.
Meus Nobres Colegas. Se aqui não estou para fundamentar este gesto, por
que, então, minha presença nesta tribuna? Considerei indeclinável imperativo,
malgrado meu estado de saúde, vir à presença de meus pares para dizer-lhes de
minha enternecida gratidão pelo puro teor cavalheiresco do apelo, que ﬁzeram
através de seus eminentes líderes, para que eu reconsiderasse a decisão de
devolver ao Rio Grande o mandato que me outorgara nesta Casa. Esse cordial
chamamento dos meus prezados amigos é uma esplêndida revelação do alto
estilo parlamentar e da exemplar educação política que dominam o Senado
da República. Agradeço à Providência a inestimável dádiva dessas amizades
nascentes, cuja revelação tanto emociona minha sensibilidade de gaúcho e de
cristão.
Nobres Senadores. É por sentir-me assim, amigo dos meus ilustres
colegas, que lhes devo, não só palavras de afeição, mas igualmente palavras
de verdade. Atendo a um dever, revelando-lhes com apelo e compreensão, o
sentido último, a signiﬁcação essencial de minha renúncia, que me é sobremodo
dolorosa por privar-me do tesouro espiritual do seu convívio.
Senhores Senadores. Meu gesto de abdicação ao mandato que exerço
nesta Casa é o corolário de um teorema político e moral, decorrência lógica de
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juízos que aqui formulei, de atitudes que aqui assumi, face à crise quase mortal
do regime, deﬂagrada em 11 de novembro. Esses juízos, que não tenho por que
retiﬁcá-los, essas atitudes, cuja justeza à realidade nacional episódios posteriores
de nossas tumultuadas vidas políticas sobejamente conﬁrmaram, exigiam de
mim algo mais que uma conclusão teórica, apontavam para a necessidade moral
de um gesto prático, de uma ação positiva e concreta, em que eu simbolizasse,
com sinceridade plena e plena responsabilidade, minha atitude face ao drama
que empolga minha Pátria.
Minha renúncia é, assim, a sedimentação, o precipitado moral desse
processo psicológico, dessa exigência interior de coerência, dessa necessidade
de agirmos como pensamos para não acabarmos pensando como agimos... Ela
é o desfecho de um drama de consciência em cuja superação intervieram apelos
e ordens dos supremos valores da vida. Renunciando, escuto vozes ancestrais.
Sou ﬁel também ao clamor daqueles homens que, em quatro séculos de história,
plasmaram, com sua mensagem de fé, os fundamentos da civilização cristã de
minha pátria e busco, enﬁm, ser digno dos ensinamentos dos mestres de minha
formação jurídica, que me evidenciaram não serem os fatos, não ser a força a
base do Direito e o fundamento das leis.
Renunciando, meus nobres Colegas, não atendo, pois, a um toque de
retirada dentro de uma batalha: obedeço, antes, a uma clarinada que me convoca
para outras formas de luta pela restauração do regime democrático, pela intangibilidade da ordem constitucional e, sobretudo, pelo resguardo das estruturas
seculares da civilização católica do País, ameaçadas pela suprema ameaça
que pode pesar sobre um povo livre, a evangelização pela técnica insidiosa e
escravizante do imperialismo comunista. E esta ameaça, meus Colegas, que
confere, em minha opinião, ao drama político-militar, que sofremos desde 11
de novembro, toda sua tensão desesperante e dantesca: um governo deﬁnido
como oriundo da decisão das urnas e que foi amplamente constituído pela força
das armas, assiste, entre complacente e cúmplice, à livre expansão, em nossa
vida pública, das forças da revolução mundial, que são as maiores forças que a
História já registra de esmagamento das liberdades democráticas e de corrupção
da dignidade da pessoa humana. Em verdade, dinamitam-se, sub-repticiamente,
os fundamentos do Corcovado.
Está inclinada, pendente, a cruz da nacionalidade, essa cruz criadora
das energias redentoras do homem e das nações e que, na frase de JOAQUIM
NABUCO, deu ao Brasil “o seu traço eterno”. Renunciando, nobres Senadores,
recuso-me a aceitar a responsabilidade, mesmo indireta, de colaborar, de qualquer forma, nesse transviamento dos destinos cristãos de minha Pátria. Reajo
contra os rumos dessa política que lança o Estado na confusão, na indisciplina
e, talvez, no limiar de uma guerra civil. E responsabilizo seus líderes pelas trágicas decorrências históricas dessa sua inﬁdelidade aos princípios da civilização
cristã, da democracia e da Constituição do País.
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Meus nobres Colegas. Concluo o depoimento sobre as razões de minha
renúncia. Ele é mais uma dolorosa conﬁssão que um apaixonado libelo. Falei
neste plenário para dizer porque desde agora silenciará minha voz nesta Câmara Alta da República. Estou presente nesta tribuna pura conferir signiﬁcação
à minha iminente ausência desta Casa. Mas esse silêncio e essa ausência não
signiﬁcam o meu desconhecimento ou desapreço pelo valor cívico e moral das
lutas, das providências patrióticas e sábias que meus colegas aqui realizam com
idealismo exemplar pelo bem da Pátria.
A todos os meus colegas, aos que integram a bancada da maioria e da
minoria parlamentar, quero prestar a homenagem da minha compreensão dos
seus nobres propósitos de devotamento à nação, ainda quando divirja de suas
opiniões políticas, dos seus métodos de tratamento dos problemas nacionais,
de sua visão de bem comum da Pátria.
Concluo, expressando-lhes algo mais que minha compreensão. Confesso-lhes, com a sinceridade de homem do Rio Grande, que assumi atitude
superior à compreensão, atitude de amizade nascente, vigorosa e cheia de
conteúdo patriótico e moral. Mas, senhores Senadores, não posso deixar esta
tribuna, sem confessar à nação que as macabras experiências a que assistimos
de decomposição do regime presidencialista, que, sob nossos olhos, degenera
em ministerismo, para descambar inexoravelmente na irresponsabilidade do
sargentismo, converteram-me à doutrina parlamentarista. Nesta hora, em que
essa aspiração da mais alta consciência política do País é absurdamente vetada
pelas forças secretas da revolução de 11 de novembro, instaladas no Ministério
que parece considerar o livre funcionamento do Congresso Nacional como um
obséquio, um favor de sua magnanimidade, protesto contra essa estarrecedora
denegação da autonomia do Parlamento, apresentando ao Partido Libertador e,
de modo particular, ao apóstolo do parlamentarismo em terras do Brasil, que
é RAUL PILLA, minha adesão e meu aplauso aos seus ideais de salvação do
regime.
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13.ª SESSÃO, EM 23 DE JULHO DE 1935
Presidência do Sr. Guerra Blessman, Presidente
Manifesto ao Rio Grande do Sul, mandado transcrever nos Anais da
Assem-bléia Legislativa, a requerimento do deputado Coelho de Souza:
AÇÃO BRASILEIRA DE RENOVAÇÃO SOCIAL
“A questão social não é uma simples questão de estômago” como aﬁrmaram Marx. e Engels.
Na sua gênese, na sua interpretação, nas doutrinas que procuram solucioná-la, sobreleva o fator espiritual, a causa ideológica. Os desvirtuamentos da
função social do capital, a redução do trabalho humano à simples mercadoria
foram conseqüências de atitudes injustas, de paixões censuráveis de classes
paganizadas por uma ﬁlosoﬁa anticristã e materialista.
As doutrinas que procuram resolver a questão social radicam, inevitavelmente, no fulcro de uma concepção do mundo. Essencialmente, o problema
social é a expressão aguda do conﬂito milenário de duas ﬁlosoﬁas de vida: o
espiritualismo e o materialismo. Encontra, este, a sua realização social, política
e econômica mais coerente e lógica no comunismo; exprime-se, aquele, socialmente, nos quadros da ordem cristã.
Pretextando a necessidade de uma total reestruturação econômica, que
produzirá, automaticamente, solução de todos os problemas sociais, o comunismo é o temerário ensaio, a grande tentativa de transformação materialista do
mundo. Funda-se numa crença - a concepção materialista da história - ergueu-se
sobre uma teoria minada pela crítica cientíﬁca- a do valor, como criação exclusiva
do trabalho; lança-se em busca de uma igualdade econômica utópica e procura
resolver a questão social sob inspiração da própria ﬁlosoﬁa que a gerou.
A cultura que nos propõe representa uma ruptura do curso milenário
da vida ocidental. A sua realização na Rússia levou à destruição dos quadros
históricos ou naturais da vida social; à abolição da família, à extinção da
propriedade privada, à supressão do fato religioso. Pretendendo estabelecer a
igualdade econômica e abolir a luta de classes, roubou a igualdade política e
civil e não realizou o que prometera. Um milhão de carbonários tiraniza cento
e cinqüenta milhões de homens.
A questão social pode e deve ser encarada à luz de uma mais profunda
e humana interpretação doutrinal, que lhe ofereça soluções mais equilibradas,
razoáveis e justas. Essa interpretação, no-la dá a doutrina social cristã, que lhe
atende a todas as faces e lhe considera todos os fatores. Sob a sua inspiração,
organizam-se na Europa e na América, as forças contrárias ao socialismo materialista. É em torno de suas teses fundamentais que gravita a política social e
econômica dos Estados que reagem contra o comunismo.
Descansando sobre os fundamentos de uma ﬁlosoﬁa espiritualista, aﬁrma
o direito da propriedade privada, cuja função social reconhece e deﬁne; ensina
o caráter natural da família e procura satisfazer as condições essenciais de sua
existência e estabilidade, pregando a monogamia e a indissolubilidade do vínculo
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conjugal; proclama o Estado como meio de realização do bem comum e sustenta
a eminente dignidade da pessoa humana, portadora de direitos independentes
de reconhecimento pela lei positiva; deﬁne o direito à liberdade de trabalho,
indica a verdadeira função do capital, cujos abusos, derivados do liberalismo
econômico, veriﬁca e condena, e defende as legítimas reivindicações do proletariado, pregando a necessidade de uma melhor justiça social.
Não crê que a solução da questão seja exclusivamente econômica e exige
a restauração da ordem moral, a recristianização dos costumes. As soluções que
esta doutrina vigorosa e humana apresenta ao problema social são, aliás, as que
mais se conciliam com o tipo da cultura brasileira. Os caracteres psicológicos de
nossa raça, o nosso vivo sentimento de liberdade e de independência, as diretrizes
da nossa evolução histórica, as tendências da nossa ordem jurídica e política,
a inspiração cristã da nossa vida moral, harmonizam-se, admiravelmente, com
esses princípios fundamentais.
Na crise nacional que atravessamos, a neutralidade, em face dos dois
sistemas sociais acima apontados, seria criminosa. Como já se aﬁrmou: “A sociedade deve conhecer quem está contra e quem está a favor da civilização.”
Estamos com a doutrina social cristã. Pugnaremos, à luz dos seus princípios, pela solução dos grandes problemas da hora presente.
Para este combate pela civilização e pela pátria, ameaçada pela barbárie
conumista, apelamos para todas as forças vivas da nação a ﬁm de, integradas
na “Ação Brasileira de Renovação Socia1”, realizarem este programa de luta
por uma mais perfeita justiça na ordem social do Brasil:
PROGRAMA
1º) A Ação de Renovação Social tem por objetivo congregar, fora de
qualquer preocupação partidária, as forças nacionais que, se propondo a resolver
os problemas sociais e econômicos, segundo os postulados da sociologia cristã,
queiram pugnar pela preservação dos princípios fundamentais que estruturam
a ordem coletiva, e defender a Constituição Federal vigente enquanto reﬂete e
concretiza estas diretrizes ideológicas.
2°) A Ação Brasileira de Renovação Social combaterá toda a atuação,
direta ou velada, do comunismo e, junto aos Poderes Públicos, agirá no sentido
da repressão enérgica e imediata à inﬁltração do imperialismo soviético na vida
social.
3º) A Ação Brasileira de Renovação Social lutará a ﬁm de reparar, por
processos legais, as injustiças que viciam a atual ordem social e econômica.
4º) Inicialmente, a Ação Brasileira de Renovação Socia1 lutará pela
concretização das soluções razoáveis e oportunas que a Constituição Federal e
a Legislação do Trabalho oferecem à questão social, e pela remoção das situações de mal-estar coletivo, criadas pelo conﬂito entre o capital e o trabalho e
exploradas pela propaganda comunista.
5°) A Ação Brasileira de Renovação Social providenciará, especialmente
junto aos poderes públicos, para que se dê apoio às iniciativas e organizações de
caráter social, que tenham ﬁnalidade harmônica com o seu programa.
6°) A Ação Brasileira de Renovação Social não se envolverá em prélios
eleitorais, quando estes não interessarem diretamente à defesa dos princípios
fundamentais que a orientam.
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7º) A Ação Brasileira de Renovação Social pugnará pela exaltação do
sentimento de brasilidade, pela criação de uma consciência mais viva da nossa
dignidade de nação soberana no concerto internacional, sem prejuízo do culto
da solidariedade cristã que emana dos povos.
COMISSÃO CENTRAL
Armando Câmara - José Luiz Martins Costa - Roque Degrazia - Adroaldo
Mesquita da Costa - Félix Contreiras Rogrigues - Amadeu de Oliveira Freitas Décio Martins Costa - José Pereira Coelho de Souza - Augusto Meyer - Armenio
Macario Ribeiro Câmara - Álvaro Magalhães - Ruy Cirne Lima - Luis Abs da
Cruz - Ernani Fiori - Ary de Abreu Lima - Victor de Britto Velho - Elias Cirne
Lima - Ivo Corrêa Meyer - Raul Moreira - Waldemar Romero - Eloy José da
Rocha - Frederico Falk - Armando Dias de Azevedo - Dámaso Rocha.
AO POVO DO RIO GRANDE E À NAÇÃO
Os estudantes e professores universitários que este subscrevem, atentando para a extrema gravidade da situação nacional, resolvem editar para o
povo rio-grandense e para a Nação o seguinte manifesto:
Ou realizamos urgentemente a obra de recuperação da política nacional
ou assistiremos ao aniquilamento de nossa incipiente democracia. Outro não
poderá ser o resultado da corrupção completa dos órgãos administrativos, de um
generalizado desprezo pelas atividades da vida pública e um crescente desamor
pelas liberdades e garantias individuais.
Como recuperação da política não entendemos adesão a artiﬁciosas
fórmulas econômico-ﬁnanceiras, impotentes para debelar em suas raízes a
crise nacional. Cumpre, antes de tudo, realizar a recuperação do HOMEM
POLÍTICO, como fonte e elemento viviﬁcador que é das atividades próprias
do governo da coletividade.
O primeiro passo, pois, da reintegração da Política no seu estado natural
de pureza, honestidade e decência, será a entrega dos destinos da Nação a HOMENS. E como nosso regime repousa sobre a representação popular, é imprescindível que tais homens sejam autênticos representantes da alma do povo. Que
encarnem a História, que vivam as tradições e respirem os ideais informadores
de sua cultura: eis o verdadeiro sentido e a essência do governo do povo pelo
povo.. Não será jamais um governo de representação popular aquele que, com
base em um conceito de evolução destruidora, pretenda cortar os liames entre a
direção histórica do progresso e a tradição nacional. Sem a ﬁdelidade ao acervo
cultural e espiritual cristão do nosso povo, qualquer programa político e social
representaria a negação e morte da nacionalidade.
A cada cidadão está entregue o poder de escolha dos seus dirigentes,
pelo voto. Fundamentalmente o bom ou mau governo vai depender do bom ou
mau voto. É incoerência votar em homens corrompidos e clamar contra a ação
corruptora que desenvolvem!
Impõe-se exercer o direito de voto com a clara consciência de se estar
decidindo sobre a sorte da coletividade, com a gravidade de quem inﬂui nos
destinos de uma Nação. É um ato que exige, por conseguinte, inteira liberdade
do arbítrio. O voto sem o pressuposto da liberdade de consciência é a mais
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odiosa das invenções totalitárias. No entanto, apesar de vivermos sob regime
democrático, há causas que lhe diminuem ou roubam a autenticidade, dentre as
quais cabe mencionar a demagogia e a mistiﬁcação.
A demagogia coloca o acento tônico do voto na popularidade. Corteja
as massas e adula o povo, em lugar de politizá-lo com campanhas de alto nível.
A ela se está aliando o poder econômico, possibilitante de uma propaganda
desenfreada, incompatível com a serenidade e acerto na escolha.
Outro foco poluidor da vida política nacional é a mistiﬁcação. Jamais se
enganou e burlou o eleitorado de forma tão requintada. Já nem compromissos
escritos são eﬁcazes para obrigar certos políticos a manterem a palavra empenhada. O alvo preferido de tais mistiﬁcações é a classe obreira, iludida por falsos
líderes e inautênticos defensores. Dentre os que se arrogaram a propriedade da
questão social, facilmente identiﬁcamos os mais vorazes capitalistas, patrões
de múltiplas estâncias e industriais notórios pela desumanidade no trato com
os trabalhadores.
A concorrência destes e doutros fatores, aliada à natural boa fé do povo
brasileiro, tem levado verdadeiros aleijões morais ao governo, incapazes e
desonestos confessos. Com tais elementos, é inútil clamar por administrações
fecundas e decentes.
Impõe-se, e urgentemente, como obra salvadora e de autodefesa, a
renovação de nossa vida política. Mas note-se que não queremos a pura e
simples substituição de homens e sim a retomada de conceitos políticos e
estilos de comportamento. À obra de desﬁbramento moral e alheiamento ao
sentido da cultura brasileira, precisamos responder com o esforço de reconquista do homem e da linha histórica da evolução nacional. Não se trata de
voltar ao passado e muito menos de romper com ele, vamos é extinguir um
estado de coisas que nos faz exilados em nossa própria terra; vamos tornar
ao Brasil autêntico!
Dentro do espírito inspirador deste manifesto, temos a honra de apresentar
ao Rio Grande um ﬁlho seu que vive e encarna a honradez, a capacidade e a
consciência que desejamos ver presentes na vida pública nacional. É um modesto
professor das Faculdades de Filosoﬁa e Direito da Universidade, mas soube ser
tão digno, revelou um caráter tão íntegro e uma capacidade excepcional que,
não sendo político e não estando ligado a partidos, empolgou a consciência dos
homens públicos de nosso Estado. Vivia para a cultura de sua terra e o ensino de
nossa juventude, sem alardes, realizando uma obra de fecundação intelectual e
moral magníﬁca. Foram-no buscar como a ﬁgura mais expressiva do Rio Grande, certamente guiados pela Providência, para assumir a vanguarda de mais um
movimento de redenção nacional que partirá do Povo gaúcho.
Sua eleição será o reconhecimento público do primado da Inteligência sobre o barbarismo político e anunciará a vitória do Caráter sobre a corrupção!
Rio-grandense, o nome que apresentamos à consagração do eleitorado
poderia, magniﬁcamente, ter resumindo todo este manifesto: ARMANDO
PEREIRA DA CÂMARA.
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PROFESSOR ARMANDO PEREIRA DA CÂMARA
ALVO DE MERECIDA HOMENAGEM POR PARTE DO INSTITUTO, DA ORDEM, DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS E DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES JURÍDICOS E ADVOGADOS DE OFÍCIO
DO RIO GRANDE SO SUL.
Nota da Redação: com satisfação muito especial a revista “ESTUDOS” apresenta aos seus leitores o texto da
saudação, proferida naquela ocasião, em 14 de agosto
de 1968, pelo ilustre Professor Galeno Vellinho Lacerda, muito digno Professor da Faculdade de Direito DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL, como também a palavra de agradecimento do
homenageado. Ao mesmo tempo a revista “ESTUDOS”
apresenta ao seu fundador e Diretor efusivas e sinceras
congratulações.
(Trecho do discurso proferido pelo professor Galeno Vellinho de Lacerda).
SAUDAÇÃO AO PROFESSOR CÂMARA
Na sessão do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, quando
foi conferida a comenda de “Professor Insigne” ao Professor Armando Câmara,
o professor Galeno Vellinho de Lacerda proferiu o seguinte discurso:
“Professor Armando Câmara. Reúne-se hoje o órgão máximo dos
advogados do Rio Grande do Sul para proclamar solene juízo de valor sobre o
magistério de V. Exa. Congregam-se nesta sala amigos, colegas, admiradores,
quase todos ex-alunos seus, para deﬁnir uma docência, que se projeta ao longo
de trinta e sete anos de ensino jurídico, e para julgar, pela obra, pelo fruto, a
pessoa que o gerou.
Meus pares conferiram-me a honra de enunciar esse juízo. Na verdade,
com esta eleição, abstraídas as deﬁciências do intérprete, requintam na homenagem a V. Exa. É que alçam a porta-voz desta solenidade quem integrou uma
turma que o escolheu paraninfo, o mesmo aluno que taquigrafou suas aulas há
vinte e nove anos, que recebeu sinal de seu ensinamento e que, desde então,
tem participado, como discente, de seu convívio.
Publico estes fatos tão só para realçar o gesto do Instituto. Mas acrescento desde logo que, no exercício do mandato outorgado, hei de me despir do
afeto e da veneração que tenho por V. Exa. para traduzir de modo objetivo o
juízo deste sodalício. Fácil tarefa porque os predicados que exornam V. Exa.
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são de tal notoriedade que, para exaltá-los, se dispensam as lentes de qualquer
subjetivismo.
Entendeu o Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul,
na cerimônia singela que acaba de cumprir-se, ser de justiça conceder-lhe o
titulo de “Professor Insigne”.
Informa o Glossário que insigne é aquele “in quo est aliquod signum”,
no qual existe algum sinal, aquele “que se distingue dos outros por um sinal”.
Dentre todos os mestres de direito deste Estado, quantos deles eminentes, considera este órgão que um sinal existe em V. Exa. que o singulariza
de modo exemplar.
Qual essa marca? Que sentido tem ela? Como atua em sua obra? Que
frutos produz?
A estas perguntas tentarei dar adequada resposta.
Aquilo que o caracteriza e, portanto, o distingue é uma total ﬁdelidade,
uma coerência perfeita, quase diria uma identidade vital, entre o ser, o pensar e o
agir em V. Exa. Disse-o já, a seu respeito, de modo excelente, o professor Ruy
Cirne Lima, em artigo onde deﬁniu com realismo transcendental a peculiaridade
de sua posição ﬁlosóﬁca.
V. Exa. vive aquilo que ensina, numa identiﬁcação completa entre o
professor e a obra docente. E como sua vida se assinala pela verticalidade, no
rumo de um ideal de transcendência, o mestre impregna o próprio verbo dessa
perspectiva de valor, dessa teologia axiológica, e dela se transforma, sem nenhuma concessão a si próprio, em paradigma vivo.
Essa atitude de ascese, pela ﬁdelidade a um ideal superior, como vocação existencial, faz com que a vida de V. Exa. se singularize pela renúncia
até dos bens mais legítimos.
Toda vez em que o agir houvesse de importar a menor transigência
com a visão retilínea dos ﬁns a que se propôs, não tem vacilado V. Exa., um
só instante, em enunciar um “não” categórico, despojando-se das honras e dos
acenos até do poder.
Assim aconteceu em sua rápida e fulgurante passagem pela política,
onde o gesto de renúncia ao Senado traduziu a inconformidade da consciência
com as distorções então operadas pela força, responsáveis pelos futuros descaminhos institucionais do País, e estigmatizados, assim, no nascedouro, em
antecipação profética, pela rescisão pessoal de ruptura.
[...]
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Trecho extraído da publicação comemorativa aos 50 anos da
Associação de Professores Católicos do RS, fundada em 1934,
da qual Armando Câmara foi o primeiro Presidente.

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES CATÓLICOS DO RS
Publicação Comemorativa do Cinqüentenário da APC

APRESENTAÇÃO
Com esta publicação propomo-nos a situar a Associação de Professores
Católicos do Rio Grande do Sul no tempo, analisando do ponto de vista educativo, a época na qual surgiu, com seu comprometimento ﬁlosóﬁco, jurídico
e educacional.
Representa uma contribuição ao estudo da história da educação riograndense.
Constitui uma homenagem a seu fundador, o insigne Professor Armando
Câmara, e a todos aqueles que, em diferentes períodos e sob qualquer forma,
contribuíram para a fundação e o funcionamento desta entidade, durante os
cinqüenta anos de sua longa e fecunda trajetória: seus associados, colaboradores
e benfeitores.
O Senhor, que tudo vê e tudo sabe, os ilumine! [...]
PERFIL DO FUNDADOR
“Não é fácil falar ou escrever sobre Armando Câmara pela riqueza de
aspectos de sua personalidade. Quando alguém convoca a memória, ela apresenta
uma imagem multifacetada: Armando Câmara, o homem, o sábio, o ﬁlósofo, o
mestre, o político, o pensador e o santo.
Como descrever o ﬁlósofo que fez do Direito um culto e da Lei um
paradigma? Como apresentar aquele vulto genuﬂexo curvado diante do altar,
fechado em si mesmo, mas aberto à voz de Deus?” (Gay da Fonseca).
Armando Câmara, retrato humano.
“Vestia com a sóbria elegância de um “gentleman”: terno escuro, sobretudo e chapéu preto. Tinha o andar calmo e solene e tirava o chapéu como
um fronteiriço, pegando pela aba da frente e puxando para trás, numa volteada
larga, descobrindo a testa alta e os cabelos grisalhos meio rebeldes. Era um
homem austero, sóbrio, de porte ascético, resultado de uma vida voltada ao
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estudo, à pesquisa, à reﬂexão e à oração, mas, quando se expressava, toda essa
potencialidade acumulada seria enérgica e generosamente atualizada. Ninguém
adivinharia que aquele homem fechado e circunspecto pudesse transﬁgurar-se a
tal ponto de, não raro, arrancar aplausos ou formidáveis gargalhadas com seus
ditos inesperados cheios de sabedoria e humor.” (Sérgio Figueiredo).
“Temperamental por natureza, dotado de um caráter sem mácula e de
uma inteligência aguda que se exteriorizavam através de um extraordinário poder
verbal, o notável Professor casava, num mesmo gesto, o talento, a bravura e a
bondade.” (José Fabrício Leiria).
“Homem de brio e de arestas, com orgulho e caráter apenas temperados
no crisol cristão, é um ﬁlósofo que luta consigo mesmo, como homem e como
cristão, vindo de uma formação solitária de ﬁlósofo, no sentido humano da
expressão. Vivendo para o Cristianismo militante e sua Igreja e para o Direito
e a Filosoﬁa, o Solar da Duque de Caxias foi o seu permanente lar e centro de
comunicação familiar, o singular roteiro para seu labor intelectual e relacionamento humano e social.” (Aldo Obino).
“Um homem rico, não pelos bens materiais que desprezou ou pelas
posições sociais e políticas a que renunciou ou pelos vencimentos mensais
apenas suﬁcientes para as necessidades. Rico pela forma por que soube colocar
as riquezas do mundo ao serviço do bem; rico, enﬁm, dos únicos valores pelos
quais se interessou: o bem, a verdade, a justiça.
Um homem só. Capaz de dar-se até a morte pelos leais amigos que o
admiraram até o ﬁm. Capaz de subordinar seus mais justiﬁcados programas e
anseios à paixão ﬁel pela tia que foi o esteio, à afeição pelos irmãos e parentes,
mas necessitando viver e morrer só. Ele, a meditação racional e sua oração.
Ele e Deus.
... um apaixonado pela Verdade.
A incessante busca da Verdade e a humilde constatação de nossas
diﬁculdades para este mister levaram-no a resistir à palavra escrita.
Procurava, através de cursos, conferências e debates, conduzir os
demais pelas veredas do pensar à Verdade." [...]
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Jornal do Comércio, Porto Alegre, 12 junho 1990
ARMANDO CÂMARA
Aldo Obino
Há quinze anos, falecia este singular ﬁlósofo-jurista gaúcho que
nos foi mestre e dedicou toda a existência a esta dupla polarização cultural na
vida universitária e fora dela. Reitor em nossas duas Universidades, fundador
da Associação dos Professores Católicos e da revista “Estudos”, idealizador da
radiodifusão universitária, fundador do “Jornal do Dia”, senador da República,
difundidor do humanismo cristão e animador musical dos serões promovidos
por seu dileto amigo Andino Abreu. Realizador mor sem obra propriamente,
a não ser algo avulso, gravado e registrado por discípulos, encontrou quem
organizasse e registrasse a tese laureada na Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Até aqui, só a revista “Estudos” ﬁzera uma poliantéia em torno de sua
morte, mas além disso nada menos de uns setenta estudos, crônicas e evocações
encontramos sobre seu itinerário.
Como Sócrates teve seu biógrafo em Xenofonte e apreciadores
críticos em Platão e Aristóteles, Armando Câmara encontrou em sua sobrinha
dileta que é a professora Maria Helena Ferreira de Câmara a consagração de
uma laureada tese sobre a personalização de suas principais concepções dentro
da ﬁlosoﬁa perene com a dialogação neo-socrática em seu mais profundo signiﬁcado e sob a marcação da ﬁlosoﬁa aristotélico-tomista dos tempos de Vitor
Cathrein, Gabriel Piccard até De Finance, com o elã humano, religioso cristão
de Frei Pacíﬁco e do jesuíta Werner Von un zur Muhlen.
Não é aqui lugar nem ocasião de desbravarmos a laureada tese sobre
o Valor e a Justiça na pragmática universalista do mestre e sim destacarmos
o labor de sua agora maior intérprete. A professora Maria Helena Ferreira da
Câmara, aos 56 anos, em plena maturidade existencial e cultural dá os frutos de
sua formação em Direito e Filosoﬁa, tendo trilhado duas universidades gaúchas
e a do Rio de Janeiro, além do estágio na Sorbone. Primeiramente ela publicou
“Aspectos do Direito de Propriedade no Capitalismo e no Sovietismo”, em
1981, obra desenvolta, de 200 páginas, destacada pelo mestre Pedro Calon. Em
1983, apresentou sua tese de doutorado em Filosoﬁa do Direito, denominada
“As Deﬁnições de Valor e de Justiça no Pensamento de Armando Câmara”, na
Faculdade de Direito da UFRGS.
Tivemos em mão, a nosso pedido, a tese por nós então desconhecida
e dedicada a seu tio e mestre, com prévia apresentação, dados biográﬁcos, bibliograﬁa e aparições com colocações preliminares sobre o problema axiológico e as
posições de Armando Câmara sobre o Valor e a Justiça e seu enquadramento em
relação ao ser, à ordem e ao bem comum. Impressionante é a alentada tese sobre
esse nosso mestre de postura neo-socrática, elã pascaliano e fundamentação no
perene debate entre os controvertidos da Filosoﬁa e do Direito contemporâneo.
E isso até os setenta anos, quando insidiosa enfermidade arrebatou essa vida
valorosa, ascética, ordenada, humana, justa, nobre e de cristã hombridade.
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Correio do Povo, Porto Alegre, 09 novembro 1998.
ARMANDO PEREIRA DA CÂMARA
Ir. Elvo Clemente
O dia 10 de novembro marca o centenário de nascimento de Armando
Pereira da Câmara, ﬁgura expoente da intelectualidade e da vida universitária
sul-rio-grandense. Ilustre descendente do Visconde de São Leopoldo e do general
Câmara, desde a infância teve a vida voltada para o estudo. Formou-se bacharel
pela faculdade de Direito de Porto Alegre, em 1918. Dedicou-se, desde logo,
não às lides jurídicas, mas aos estudos ﬁlosóﬁcos. Teve dois mestres, o Padre
Jorge Sedelmayer S. J. e o Frei Pacíﬁco de Bellevaux, que souberam orientar
o discípulo nos caminhos da ﬁlosoﬁa perene, longe dos sendeiros do positivismo. Interessou-se pela cátedra na formação das jovens mestras, no Instituto de
Educação Flores da Cunha, e depois iniciava suas aulas de Filosoﬁa do Direito,
na faculdade criada por André da Rocha. O Congresso de Ação Católica, em
1934, pleiteava a criação de uma escola católica de Direito, o que se tornou
realidade em 1947. Armando Câmara foi o primeiro diretor, ao ser formada a
Universidade Católica, em 9 de novembro de 1948. Câmara é o primeiro reitor,
a partir de 8 de dezembro.
A personalidade estrutural de Armando Câmara se espalmava em
um crescimento gigantesco nas aulas nos cursos de Filosoﬁa e nos cursos de
Direito. Era o pensador que traduzia em palavras veementes, bem articuladas,
em linguagem escorreita, o diálogo das situações humanas, as controvérsias e
debates das idéias. Criador do Jornal do Dia, no terreno do Solar dos Câmara,
que durante décadas foi a luz orientadora do pensamento cristão no Rio Grande.
No editorial do Jornal do Dia, de 7 de março de 1951, se lê: “A ciência e a fé
são valores distintos, nunca antagônicos. A missão da Universidade Católica é
de produzir ciência e de levar adiante o facho da fé.” Como é bom recordar estas
palavras ao celebrar o centenário de Câmara e o cinqüentenário da PUCRS!
Armando Câmara, professor, reitor, conferencista exímio, senador da
República, foi, nos seus 70 anos de existência, o mestre, o indicador de caminhos
e o grande apaixonado da verdade revelada por Jesus Cristo.

Presidente da Academia Rio-Grandense de Letras
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ARMANDO CÂMARA
RETRATOS

Armando Câmara, aos dois anos.

Armando Câmara dedica
uma foto sua ao pai.

Armando Câmara no Palácio Piratini.
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ASCENDENTES

Alfredo Câmara,
pai de Armando Câmara.

José Feliciano Fernandes Pinheiro,
Visconde de São Leopoldo
Bisavô de Armando Câmara.

José Antônio Correa da Câmara,
2.º Visconde de Pelotas
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FAMILIARES

Alfredo Câmara, pai de Armando, com sua família em Bagé.
10/10/1910

Os irmãos
Armando e Rinaldo Câmara
com uniforme do Colégio
Militar.

83

26913.indd 83

10/11/2008 08:36:12

Chegada em POA, quando de seu retorno da viagem aos EUA,
para participar, como representante do Brasil, em Congresso Internacional
realizado em Chicago, 1942, durante a IIª Guerra Mundial. Apresentou o
trabalho de sua autoria intitulado “A Crise da Civilização”. Foi recebido, no
retorno, por familiares e amigos.

Armando Câmara, no Solar, com familiares.
À sua esquerda: Maria Alice Ferreira Corrêa da Câmara,
Alice Alayde Pereira Corrêa da Câmara (tia), Maria Helena Ferreira da
Câmara (sobrinha) e José Alfredo Ferreira Corrêa da Câmara.
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PROFESSOR

Armando Câmara com os bacharéis do curso de Direito,
da Universidade de Porto Alegre, mais tarde incorporada à URGS,
como paraninfo da turma, em 1945.

Banquete oferecido a Armando Câmara
por professores de vários estabelecimentos de ensino superior,
pela atuação em prol dos interesses dos professores universitários em
23/05/1946.
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Cerimônia de formatura da Faculdade de Direito da UFRGS, em 1971.

Ir. Faustino João, Cônsul da
Espanha, e Reitor Armando
Câmara, reunidos em uma
sala de estar, com outros
senhores, em 1951.
Acervo: Biblioteca Irmão
José Otão da PUCRS

Solenidade de outorga do título
de PUCRS, com a presença do
Reitor Dr. Armando Câmara,
Dom Jaime de Barros Câmara, Dom Vicente Scherer e Ir.
Faustino João, entre outros,
em 1951.
Acervo: Biblioteca Irmão José
Otão da PUCRS
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POLÍTICO

No Solar dos Câmara, com o Governador Walter Peracchi Barcellos
e o Dr. João Dentice, Chefe da Casa Civil, em 1967.

Senador pelo Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 1954/1955.
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Com o Governador Ildo Meneguetti, no Palácio Piratini.
Porto Alegre, (1954/1955).

Discursando...
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RELIGIOSO

Armando Câmara com D. Vicente Scherer, Arcebispo de Porto Alegre.

Com D. Vicente Scherer, de quem foi
padrinho de ordenação episcopal.
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SOLAR DOS CÂMARA
Armando Câmara fez do Solar da Duque de Caxias
o seu lar permanente, o centro de comunicação familiar
e também o refúgio para seu trabalho intelectual.

Fachada do Solar dos Câmara, ﬁns do século XIX.

No Solar,
Armando Câmara recebia
alunos, políticos e outros
visitantes ilustres.
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PORTO ALEGRE DA INFÂNCIA DE
ARMANDO CÂMARA

À direita, lateral do Teatro São Pedro e obras
de engenharia, que poderiam ser o início das
obras do prédio I do
Arquivo Público do
RS, em 1910.

Fundos do terreno do
Solar dos Câmara,
vistos da Rua Riachuelo, Porto Alegre,
dezembro de 1910.

Panorama da cidade,
visto da sotéia do Solar dos Câmara. Porto
Alegre, 1910.
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DESPEDIDA

Velório de Armando Câmara.
O corpo do Professor sendo velado no panteon da Reitoria da UFRGS.
Folha da Tarde, Porto Alegre, 19 março 1975.
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DOCUMENTOS

Nomeação de Armando Câmara
como Reitor da Universidade de
Porto Alegre, em 14 de
dezembro de 1945.

Rascunho da correspondência enviada
por Armando Câmara à Nunciatura
Apostólica, comunicando a concentração
católica e a instalação oﬁcial da
Liga Eleitoral Católica, que se realizaria
em Porto Alegre, 1945.
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Rascunho da primeira página do discurso pronunciado por Armando Câmara
na cerimônia da primeira colação de grau da Universidade Católica do
Rio Grande do Sul em regime de Pontifícia. O ato solene realizou-se na comemoração do cinqüentenário do início da ação apostólica no Estado.

Assinatura deArmando Câmara.
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