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Estimados participantes do IV Simpósio de História. 
Aproveito a ocasião para saudar a tantos e tão ilustres pro

fessôres de História das' nossas Universidades. E com isto já to
quei num ponto que me devia tornar um tanto arredio. Como vou 
me meter entre gente de tão alto gabarito? E como um paisano que 
marcha na parada do dia 7 de setembro. Mas a responsabilidade 
do atrevimento cabe exclusivamente à gentileza dos organizadores do 
Simpósio em Pôrto Alegre e aos Que de S'ío Paulo os aconselharam 
a enGajar-se num breve relato sôbre as minhas experiências no uso 
da microfilmagem. 

Para não agravar o problema do tempo, n<ío vou falar da sa
tisfação e do orgulho com que vejo a insistência de Pôrto Ale
!!Te e de São Paulo. Vamos sem mais ao tema da comunicacão. 
Mas a falta de tempo para exposição me coloca numa outra dificul-' 
dade: Vou falar sôbre as minhas leituras em microfilme, ou sôbre 
as técnicas que empreguei, ou Sôbre a importância que experimen
tei? 

Creio que devo misturar os três temas, tomando de cada um 
um pouco, de modo a não aborrecer demais os participantes dês'-' 
te Simpósio no final de tantos e t1>o profícuos trabalhos, que devem 
ter exaurido a resistência da maior parte. 

Quem primeiro usou microfilme em l!Tande escala aqui em Pôr
to Alel!Te foi o falecido Padre Balduino Rambo, reunindo uma gran
de bibliografia s'ôbre a botânica a que se dedicava. Creio que par
tiu dêle a idéia de microfi1mar certao; partes da Coleç'ío de Anl!elis, 
quando em 1943 o Dr. Rodolfo Garcia me encarregou da edição 

(*). - Comunic~cão 
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destas partes. Fizemps a microfilmagem em princípios de 1944. 
Em seguida, fui servir como professor num( Colégio por cinco 
ou seis anos. Neste tempo fiz umas 10.000 páginas datilográficas 
de cópia verbal da dita Coleção, tudo com um microleitor, cons
truido com um simples projetor de slides, que já mostrei à equipe 
que esteve em São Leopoldo na terça-feira passada. Nunca senti 
qualquer prejuizo à visão em tantos anos' de aturado trabalho com 
microfilme. E tudo isso foi feito sem prejuízo dos outros encargos 
de que estava incumbido. O fato mostra as importâncias e as pos
sibilidades do uso de microfilmes. 

Antes' de passar adeante, permitam-se intercalar uma digressão 
sôbre o destino destas cópias dàtilográficas. Seu destino primário 
era a edição diplomática de que me encarregara o Dr. Rodolfo Gar
cia, então diretor da Biblioteca N acionai do Rio de Janeiro. Esta 
incumbência foi transtornada por vicissitudes posteriores. 

Agora as cópias tomam cem vêzes mais fácil a consulta dos 
documentos. Além disso, é sôbre elas que faço um estudo pormeno
rizado dos documentos, para a seu tempo pôr à disposição de to
dos um resumos dos assuntos contidos na documentação e, sobretudo, 
relacioná-la com as coleções de Roma, Sevilha, Buenos Aires, As
sunção etc. Porque o tamanho de coleções toma proibitiva a con
sulta a maioria das pessoas. 

O referido índice poderá ser feito por secretárias, se houver re
cursos para pagá-las. Está se CIOgitando também de encontrar uma 
maneira de multiplicar os resumos e os índices para poder servir a 
muitos consulentes ao mesmo tempo. Os resumos e estudos estão 
quase acabados. Os índices começarão, se Deus quiser, no ano que 
vem. A multiplicação que exige maiores recursos deve esperar a 
sua oportunidade. Mas a sua utilidade creio que não foge a nin
guém que tenha alguma experiência em pesquisas originais sôbre do
cumentação. Com estas medidas espero que coleções de tanto valor 
para a História do Brasil e de tôda a bacia do Prata, não fiquem 
por mais alguns séculos' sem uso e utilidade, dada a falta de tempo, 
meios e paciência da maioria dos nossos pesquisadores. Confesso 
que para a sensibilidade humana não é muito atraente perder-se por 
anos a fio no sertão inóspito dos arquivos, para que outros exibam 
os tesouros divulgados. Mas para tudo deve haver seu Fernão Dias 
como o da velha Piratininga. 

Para voltar à cronologia de minha vida com microfilmes, direi 
que em 1950 fui enviado ao Instituto Central de História de Com
panhia em Roma, com o intuito, ao que parece, de ocupar-mie 
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com muito acêrto, deixar a edição de documentos eminentemente 
espanhóis para um historiador desta estirpe. Aproveitei ao máximo 
os dois anos que passei em Roma, para fichar e microfilmar tôda a 
documentação daquele arquivo central, desde o Panamá à Patagônia, 
e cada documento, menos os do Perú, com quatro fichas, sendo uma 
de pessoas (remetente ou destinatário da carta), outra de lugares, 
outra de datas e outra de temas. Mais umas 15 a 20.000 fichas 
biográficas dos 1500 jesuitas que em duzentos anos viveram na an
tiga Província do Paraguai. Além disso, trouxe umas 5.000 cartas, 
uma com as ditas quatro fichas, da moderna Companhia no Brasil e 
Rio da Prata. 

Mas devo acres'centar que todos êstes arquivos de Roma são 
particulares, que por uma questão de ética elementar não posso li
berar à aonsulta de tôda e qualquer pessoas indistintamente, sem li
cença dos donos da documentação. Seria um abuso da confiança que 
em mim depositaram. 

A raiz dêstes trabalhos em Roma quero ressaltar a suprema im
portância que em qualquer microfilmoteca tem a minuciosa catalo
gação que deve preceder a microfilmagem. Sem isto, uma grande 
quantidade de microfilmes só pode aborrecer sem fim e sem medida, 
porque o microfilme não pode ser folheado como um livro ou uma 
revista. Mas caso preceder uma boa catalogação, vai-se à ficha e se 
encontra a cota do documento. Com a cota se encontra numa lis
ta o número do filme. Com o número se tira fàcilmente o filme e 
se põe no microleitor e assim em questão de minutos tem-se diante 
dos olhos documentos que na realidade estão dispersos por todos os 
quatro cantos do mundo. Compara-se com isto os incômodos, os 
gastos em dinheiro, tempo e saúde, para ir ver os mesmos docu" 
mentos inéditos em Roma, Paris, Buenos Aires ou Washington, e 
dentro do Brasil nas diversas capitais dos Estados, e dentro do mes
mo Estado nos' diversos municípios. Não há como fugir. O uso da 
microfilmagem traz vantagens sem conta na verdadeira investigação 
histórica, que é feita nos documentos inéditos e não aproveitados'. 
Sublinho a palavra inéditos e inaproveitados, porque se quisermos es
perar até que os Govêrnos ou os próprios' arquivos possam ou quei
ram editar, entre milhões de documentos justamente os que precisa
mos, sabemos todos por longa experiência, quanto devemos conti
nuar esperando. 

Toquei antes na falta de catálogos completos, para não falar da 
inexistência absoluta de catálogos. Neste ponto, nós os brasileiros, 
e em geral todos os sul-americanos estamos com pouca sorte. Tam
bém eu fiz as minhas experiência nesta matéria. Quero mencionar 
apenas Lisboa e Buenos Aires, Em Lisboa demorei-se 
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ses. E tenho o máximo prazer em proclamar bem alto que em todos 
os seus arquivos, de conteúdo brasileiro, fui acumulado e quase afo
gado de gentilezas e facilidades por parte da direção e dos servido
res subalternos, de modo que os sete meses em Lisboa serão para 
sempre uma das mais gratas lembranças de tôda a minha vida. Mas 
isto não sana a falta de catálogos mais pormenorizados. Trabalhei 
muito tempo na Tôrre do Tombo, na Ajuda e no Ultramarino, que 
é o antigo Colonial. Na Ajuda há um catálogo impresso, graças à 
abnegação sem par dum velho servidor aposentado. Na Tôrre do 
Tômbo deram-me um catálogo manuscrito muito pouco pormenori
zado. No Ultramarino não havia catálogo, a não ser para a Bahia, 
que não tive tempo de tocar. Em Evora, acrescento, havia um ca
tálogo impresso. Em Coimbra não pude me demorar. Para o Bra
sil creio que o principal arquivo é o Ultramarino, e os documentos 
estão em ordem mais ou menos cronológica. Mas' é muito fácil que 
um consulente descuidado, ou apenas distraído, misture os documen
tos colocados uns em cima dos outros. Experimentei encontrar do
cumentos citados pelo Padre Serafim Leite e não consegui pràtica
mente nada. Resolvi microfilmar de fio a pavio aS peças referentes 
a certas Províncias que me poderiam interessar mais tarde. Decidi 
tomar tôda a linha da fronteira, desde a Colônia do Sacramento até 
a foz do Amazonas. Mas como não tinha anos à disposição, não 
podia fazer preceder a bendita catalogação. Pensava que era melhor 
ter os filmes sem catalogação do que não ter nada daquilo que o 
arquivo franqueava sem limáte algum. Tomei então tôda a linha da 
fronteira até Mato Gross'o inclusive, menos a Província de São Pau
lo, que não era acessível então por estar nas mãos dum grupo que, 
dizia-se, catalogava para o Centenário de São Paulo. Mas' agora 
tudo isto, que não ficará muito aquém de 50 ou 60 mil fotos, está 
aí sem a chave, que teria sido a catalogação. Não é inútil, pois a 
catalogação ainda se pode fazer embora com dificuldade maior do 
que sôbre os próprios papéis'. 

Não vale a pena, nem é possível, mencionar neste breve relato, 
tudo que eu trouxe de Lisboa (Tôrre do Tombo, Ajuda, Ultramari
no) e de Evora. Mas o que não posso deixar de ressaltar e vincar 
profundamente, é que nós brasileiros não devemos culpar os portu
guêses' de desleixo para com os papéis brasileiros. Portugal é pe
queno, tem pouca gente e poucos recursos. E verdade que os 
papéis são também a sua história, mas muito mais a nossa. E não 
vá ninguém dizer que temos menos gente e menos recursos' do que 
Portugal. Se nós não fazemos 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



- 621-

catalogação, e em questão de meses faria tôda a microfilmagem, que 
depois poderia ficar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a dois 
passos da casa dos que querem pesquisar em documentos e não con
tentam com coisas ditas e reditas mil vêzes. Seja louvada a abnegação 
e a teimosia de alguns paulistas aqui pres'entes que conseguiram, ape
sar de tôdas as resistências e indiferenças, montar a primeira micrO-' 
filmoteca do país. 

Em vez de relatar mais algumas experiências positivas ou ne
gativas com microfilmes de História, permitam-me acentuar as gran
des vantagens do sistema, que são, como demonstrei: imensas' em 
economia de tempo, dinheiro e saúde para os pesquisadores; a per
petuação dos documentos, que como todos sabem, estiveram e ain
da estão em algumas' partes, expostos a uma lenta destruição e de'" 
saparecimento final e, finalmente uma vantagel1l) que também já to
quei várias vêzes, a fixação definitiva da peça em um lugar deter
minado no microfilme, onde, mediante a boa catalogação, sempre 
permanecerá encontradiço com facilidade, ao passo que mesmo no 
arquivo pode ser deslocado ou "traspapelado" como dizem os es
panhóis, de maneira que se levar ao depois horas e talvez dias para 
reencontrá-lo de nôvo. Quem já trabalhou em grandes' arquivos, on
de não há catálogos completos e pasta individual para cada peça, 
sabe que falo a verdade. O microfilme fixa o lugar do documento 
definitivamente, do qual nunca mais pode ser "traspapelado". 

Omito todo o resto das experiências na Europa e passo direta
mente a Buenos Aires. Entre 1957 e 1958 passei um ano inteiro no 
Archivo General de la Nación, onde está a massa principal dos do
cumentos jesuíticos, que como é natural, mais me interessavam, e 
onde há dezenas de milhares de papéis que de uma ou outra forma 
tocam à História do Brasil, ao menos como barreiras que tiveram 
que ser vencidas pela argúcia e a teimosia da expanSão lusitana na 
América. Para não falar sem exemplo algum menciono apenas a 
viagem da herva-mate missioneira por 8 a 10 mil quilômetros desde 
digamos, Santo Angelo, por Santa Fé, Mendoza, Valparaiso, Callao, 
até Lima e Potosi, o monopólio que os limenhos propuzeram ao 
Procurador das Missões; a fundação da famosa vacaria dos Pinhais, 
que é a nossa Vacaria de hoje, a qual em geral é silenciada por mi
lhares de documentos jesuíticos que dela poderiam falar e não falam, 
para ocultá-la a São Paulo, Laguna e Rio Grande, e da qual en'" 
contrei uma história quase completa da fundação. Há centenas de 
legajos de mil fôlhas cada uma, que podem conter coisas interessan
tes para nós. Quanto a mim, tive tempo de resumir minuciosamente 
uma duzia de legajos, que tem o título de Compaíiia, 
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distraídos, entre os quais me conto por excelência, misturem as peças. 
Imagine-se, pois, a dificuldade de reencontrar uma peça no ano se
guinte, depois que o legajo passou por várias outras mãos. Ainda 
bem s'e as peças estão paginadas. Mas se não o estão? Aqui ressal
ta mais uma vez a vantagem do nticrofilme, que fixa o lugar da pe
ça definitivamente e de tal maneira, que se precedeu uma boa catalo
gação pode encontrar-se a peça, não só em questão de segundos ou 
de minutos, mas ainda sem que se gaste um tostão e sem que nos 
levantemos da cadeira em que estamos' sentados em nosso gabinete 
de trabalho. 

Acrescento, quanto à minha estadia em Buenos Aires, que 
quando estava para começar a microfilmagem pelos aparelhos e téc
nicos da própria Biblioteca, que trabalhava com extrema barateza, 
tive que voltar para Pôrto Alegre para uma operação de urgência. 
Tenciono voltar um dia para acabar a aquisição de todos aquêles 
documentos por meio da microfilmagem, já que o trabalho mais en
fadonho e demorado, que é a codificação dos assuntos' e a cataloga
ção das peças, está quase acabado. 

Para não exacerbar mais ainda a paciência dos participantes 
do IV Simpósio Naciona~1 dos Profesôres Universitários de Histó
ria, ponho fim a esta relação sôbre as minhas experiências com mi
crofilmes de História, dizendo que elas me convenceram da perfei-
ta viabilidade do microfilme em grande escala, para a pesquisa da 
História, e da sua grande, para não dizer imensa, importância. 

A viabilidade está demonstrada por milhares de pesquisadores 
que se utilizam dêste meio e pelas instalações especializadas que 
tôdas as bibliotecas do mundo, sustentam para esta finalidade. A 
minha experiência pessoal confirma tudo isto, desde que, natural
mente, não se omita nenhuma das etapas necessárias' na confecção 
dos microfilmes, no seu acondicionamento, e na aparelhagem da lei
tura. 

A importância decorre de três fatos incontes~áveis. O primeiro é 
que o microfilme, acompanhado naturalmente de tudo que se re
quer, nos põe na mesa de trabalho ao alcance da mão, sem grandes 
gastos' de tempo e de dinheiro, e em questão de minutos, os docu
mentos dispersos nos quatro cantos do mundo, onde só com imensos 
gastos de tempo, dinheiro e saúde poderiam ser por nós consultados. 
- O segundo fato é que a microfilmoteca cons'erva os documentos, 
que no seu paradeiro original podem estar expostos aos azares da 
guerra, às injúrias do tempo e da humanidade, à voracidade dos in
setos, à corrosão das tintas antigas, e à incúria dos encarregados da 
conservação. Um pormenor: em Lisboa contaram-me que no Ultra
marino antigamente se usavam pilhas de documentos para vedar a 
chuva, que entrava por janelas quebradas. - O 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



- 623-

fixação da peça em lugar fàcilmente encontrável, desde que se ob
servem rigorosamente as etapas da confecção. Quem já passou ho
ras e dias para reencontrar documentos vistos' anteriormente saberá 
apreciar esta terceira vantagem. 

Emfim, creio que uma boa microfilmagem particular ou pú
blica poderia vulgarizar mais a pesquisa original entre o corpo do
cente e discente das Universidades, onde tantas e tão brilhantes ca
pacidades e tão ardentes entusiasmos iniciais pouco a pouco se es
friam e se esfarelam deante das impossibilidades morais e físicas, 
que se amontoam frente a seu idealismo, privando não só as suas ins
tituições, mas também a tôdas as gerações presentes e futuras, do 
fruto dos trabalhos que poderiam ter realizado. 

E para finalizar de vez, vai aqui um grande abraço de para
bens ao Professor Eurípedes Simões de Paula, e à sua dinâmica e 
incansável espôsa Professôra Maria Regina, e aos moços e moças 
que formam a equipe de microfilmagem. Um grito de parabens e um 
brado de alerta! Olhem para o alto! A Précordilheira já está venci
da. O Aconcágua já brilha ao sol. Não desanimem até alcançar o 
cume coberto de neves eternas. Almejo muitos anos de vida e mui
tas felicidades para a grande microfilmoteca que os paulistas, por 
meio de seus abnegados pioneiros, conseguiram por em pé. 

Bem hajam vocês e bem hajam os que seguirem os vossos exem
pios. Disse. 

• • • 
INTERVENÇÃO. 

Da Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula (FF 
CL. da USP.). 

Afirma que na sua qualidade de aluna muito grata e muito 
amiga, renova ao Pe. Brüxell os seus agradecimentos pela sua pre
sença, que muito honra e dignifica o Simpósio. Em s'eguida, diz que 
gostaria que o Pe. Brüxell esclarecesse a equipe do Centro de D0-
cumentação Histórica da Universidade de São Paulo a respeito de 
três assuntos: 

1.0). - As condições de trabalho de pesquisa que enfrentou 
em 1962, continuam até hoje? 

2.°). - Há indistintamente possibilidade de consulta aos do
cumentos que integram a preciosa filmoteca histórica de São Leo
poldo? 

3.°). - Haveria possibilidade de permuta de microfilmes com 
o Centro de Documentação Histórica de São Paulo? 

* 
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RESPOSTA DO Pe. ARNALDO BROXELL. 

1.0). - Continua a mesma falta de espaço. 
2.°). - Há possibilidade de consulta: tudo que trouxe de ar

quivos originais é de direito público. O que trouxe de Roma, não 
é de direito público, mas particular. Por isso, por ora, êsses docu
mentos não podem ser liberados para a consulta comum. O que não 
obsta a que se permita a leitura de alguns documentos em particular, 
já que vão ser publicados posteriormente. 

Quanto aos documentos dos' arquivos de :Évora, Tôrre do Tom
bo, Ajuda e Ultramarino, todos são de direito público. E.sses do
cumentos podem ser consultados em Lisboa, e acredita que também 
possam ser microfilmados. A documentação que trouxe deve so
mar 50 a 60.000 fotos, mas' carece ainda de arrumação final, ou 
seja de catalogação, sem os quais pràticamente não há possibilida
de de pesquisa. Além disso, tudo que é da Tôrre do Tombo e do 
Ultramarino não tinha catálogo. Nem o tem agora. Há também 
deficiências na fotografia (filme branco, luz natural muito variável, 
etc. ). De modo que as possibilidades são poucas e poderiam com
prometer a crença na utilidade da microfilmagem. 

3.°). - Acredita que há possibilidade de permuta com refe
rência aos documentos de direito público em seus arquivos originais. 

Com referência a tudo que é de arquivos particulares poder
se-ia resolver a respeito de cada documento em particular, obtendo ... 
se a licença do encarregado do respectivo arquivo. 

Vai se fazer a microfilmagem de dezenas de milhares de do
cumentos jesuíticos' em Buenos Aires. E.stes são de direito público, 
como também o são os da Coleção de Angelis da Biblioteca Nacio
nal do Rio de Janeiro. Tudo isso, porém, deve ser combinado pre
viamente. 

Declara que teria o máximo prazer em colaborar nesse sentido 
com os moços e moças da equipe da Profa. 
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