
                                                              

 

Pedro Calmon Moniz de Bittencourt 

Pedro Calmon1, 2 

  

Gestão 1948-1950                 Gestão 1951-1966 

 

★ 23/12/1902 Amargosa, BA; † 17/06/1985 Rio de Janeiro, RJ 

 

Foi Reitor por dois mandatos não consecutivos na Universidade do Brasil (UB) 

de 1948 a 1950 e de 1951 a 1966, tornando-se o Reitor que mais tempo permaneceu 

no cargo e o primeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que havia 

mudado de designação em 20 de agosto de 1965, pela Lei n.4.759. 

 

Filiação 

 

Filho de Maria Romano Muniz de Aragão de Bittencourt e Pedro Calmon Freire 

de Bittencourt. Pedro Calmon era descendente do Marquês de Abrantes, sobrinho e 

afilhado de Miguel Calmon du Pin e Almeida, mais conhecido como Miguel Calmon, 

político influente nos governos dos presidentes Afonso Pena (1906-1909) e Artur 

 
1 Fotografias do Reitor Pedro Calmon Muniz de Bittencourt pertencente ao acervo de fotos da 

Biblioteca Pedro Calmon do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. 
2 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; HONORATO, Keison Mamud; CAMARGO, Juliano Leal. Pedro 
Calmon Moniz de Bittencourt. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores 
da UFRJ. Disponível em: endereço eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa. 
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Bernardes (1922-1926), seu padrinho além de engenheiro e membro da Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro. 

 

Trajetória 

 

Em sua trajetória Pedro Calmon exerceu várias profissões, tais como: 

professor; político; historiador; biógrafo; ensaísta e orador. A sua formação acadêmica 

iniciou-se em 1920, na Universidade da Bahia, onde cursou a Faculdade de Direito 

por dois anos. Em 1922, mudou-se para o Rio de Janeiro, a convite de seu tio e 

padrinho Miguel Calmon, “a fim de secretariar a Comissão Promotora do Centenário 

da Independência” (CALMON, 1983, p. IX). Transferiu-se para a Faculdade de Direito 

da Universidade do Rio de Janeiro (URJ) e, em 1923, publicou o seu primeiro livro 

intitulado “Pedras de Armas”, que foi editado por Monteiro Lobato. Terminou a 

graduação em dezembro de 1924, obtendo a nota máxima em seus exames finais e 

lhe sendo concedida a indicação do prêmio Conselheiro Cândido de Oliveira 

juntamente com o colega Oscar Saraiva. Para essa premiação os seguintes critérios 

foram estabelecidos: 

 

[...] o fato de ter feito o aluno o curso completo, sem interrupção, nesta 
Faculdade [...] o bacharel Pedro Calmon Muniz Bittencourt apenas fez nesta 
Faculdade os exames das matérias do terceiro, quarto e quinto anos, ao 
bacharel Pedro Calmon seja conferida Menção Honrosa, na forma do 
disposto do artigo 261 do Regimento interno da Faculdade. (FACULDADE..., 
1925). 

 

Em 1925, foi nomeado restaurador do Museu Histórico Nacional, onde foi 

responsável pela criação de uma cadeira voltada para a História da Civilização 

Brasileira e no ano seguinte, assim como os reitores que o antecederam, ele também 

ingressou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), estreando em 1926 

como orador da tribuna; posteriormente, foi eleito sócio efetivo em 1931; orador oficial 

de 1938 a 1968; e presidente a partir de 1968, tornando-se sócio grande-benemérito. 

No ano de 1936, ingressou na Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando a 

cadeira n.16, cujo patrono era Gregório de Matos, e foi eleito presidente da ABL em 

1945. Em 1952, recebeu pela Universidade de Coimbra, em Portugal, o título de 

Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Letras3. Também foi agraciado com essa 

 
3 Lista de Doutoramentos Honoris Causa – DHC da Universidade de Coimbra Disponível em: 

http://www.uc.pt/sobrenos/DHC/DHCGeral. Acesso em 14 out 2019. 

http://www.uc.pt/sobrenos/DHC/DHCGeral


                                                              

titulação pelas Universidades de Quito, de Nova York, de San Marcos e pela 

Universidade Nacional de México4. 

Em 1934, tornou-se livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade do 

Rio de Janeiro (URJ), onde exerceu o magistério durante toda a sua vida. Em 1938, 

tornou-se catedrático de Direito Público Constitucional e também diretor da Faculdade 

de Direito da Universidade do Brasil5, cargo que ocupou por dez anos (1938-1948). 

Em 1935, também regeu a cadeira de História da Civilização Brasileira na 

Universidade do Distrito Federal (UDF), que foi extinta em 1939. Com a fundação da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1941, integrou o seu 

corpo docente no curso de Direito, atuando como professor da instituição durante 

anos. Também como docente, tornou-se, em 1955, catedrático de História do Brasil 

do Colégio Pedro II com uma tese sobre a análise da documentação inédita acerca 

das minas de prata. 

Pedro Calmon deixou a diretoria da Faculdade Nacional de Direito da UB em 

1948, para ainda neste ano ocupar o cargo de Reitor da Universidade do Brasil em 

seu primeiro mandato até 1950. Segundo o jornal Correio da Manhã, de 03 de outubro 

de 1948, a sua posse contou com a presença de diversas autoridades. 

 

Realiza-se terça-feira [05 de outubro de 1948], às 14 horas, no gabinete do 
Ministro da Educação, a cerimônia de posse do novo reitor da Universidade 
do Brasil, professor Pedro Calmon. Comparecendo ao ato representações 
dos corpos docentes e discente, além de todas as autoridades universitárias. 
(POSSE..., 1948, p. 2). 
 

Dentre as contribuições que Calmon teve como reitor em seus dois mandatos, 

podemos destacar o incentivo ao crescimento da Universidade e a sua reorganização 

com a criação de novas escolas, institutos, faculdades, laboratórios, o início das obras 

da Cidade Universitária com a inauguração do seu primeiro prédio, o Instituto de 

Puericultura e Pediatria em 1953, e a criação da Biblioteca Central, que 

posteriormente em homenagem a ele recebeu o seu nome6.  

 
4 Ver: https://biblioteca.forum.ufrj.br/index.php/colecoes/colecao-pedro-calmon/biografia-p-c. Acesso 

em: 16 out. 2019. 
5 Lembramos que a Universidade do Rio de Janeiro mudou a sua designação para Universidade do 

Brasil com a promulgação da Lei 452, de 05 de julho de 1937. 
6 A Biblioteca Pedro Calmon do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ atualmente está localizada no 

Palácio Universitário no campus da Praia Vermelha. Ela foi criada a partir do acervo da antiga Biblioteca 
Central da Universidade do Brasil, instituída pelo Decreto-Lei n° 8393, de 17 de dezembro de 1945, 
com sede na Rua do Ouvidor n.169. Em 14 de outubro de 1950, as novas instalações da Biblioteca 
Central foram inauguradas no Palácio Universitário com as presenças do Ministro da Educação e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Nacional_de_M%C3%A9xico


                                                              

 

Durante sua gestão na reitoria da UB foram instaladas a Escola de Educação 
Física e Desportos e as faculdades de Odontologia, Farmácia, Bioquímica e 
Arquitetura. Construiu também o restaurante conhecido como “O Pentágono”, 
pois servia a cinco faculdades, laboratórios para as faculdades de Medicina, 
Farmácia e Química, e instalou a Biblioteca Central. (CALMON, 2001).  
 

Cabe ressaltar que em 1950, Pedro Calmon deixou a reitoria para assumir o 

Ministério da Educação e Saúde, a convite do então presidente Eurico Gaspar Dutra 

(1946-1951), onde permaneceu no cargo durante um ano. Nesse período, quem 

assumiu a reitoria foi o professor Deolindo Augusto de Nunes Couto (1950-1951), da 

Faculdade Nacional de Medicina (FNM). 

Em 1951, após se desligar do Ministério da Educação e Saúde, ele retornou ao 

cargo de reitor da UB, onde permaneceu até 1966. Ainda na sua gestão ocorreu o 

golpe militar de 1964, protagonizando, com isso, os primeiros momentos de conflito 

entre o movimento estudantil e a repressão da ditadura dentro do espaço universitário. 

Algumas memórias construídas sobre a gestão de Calmon durante este período ainda 

reverberam na instituição e na sociedade, como observamos a seguir, segundo o 

verbete do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro: 

 

[...] soube superar várias crises estudantis, colocando-se sempre como 
mediador entre o governo e os estudantes, de acordo com seu lema 
“Paciência com os estudantes e lealdade para com o governo”. Certa vez, 
quando em meio a uma crise estudantil um policial quis entrar em uma 
faculdade para retirar à força um estudante, pôs-se à sua frente de braços 
abertos, embargando-lhe os passos com as seguintes palavras: “Alto lá. Aqui 
só se entra com exame vestibular.” (CALMON, 2001). 
 

O episódio descrito anteriormente refere-se à invasão da Faculdade Nacional 

de Medicina (FNM), na Praia Vermelha, na madrugada de 23 de setembro de 1966, 

por forças policiais do governo ditatorial a fim de reprimir os estudantes que haviam 

se refugiado no prédio da FNM por terem sido cercados pela polícia após a realização 

da passeata convocada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que ocorreu no 

dia anterior, para protestar contra a ditadura e contra a cobrança de mensalidades nas 

Universidades. Este episódio ficou conhecido como “Massacre da Praia Vermelha”, 

 
Saúde, o professor Pedro Calmon, do reitor da Universidade do Brasil, o professor Deolindo Couto, e 
do diretor Manuel Bastos Tigre, Patrono dos Bibliotecários. O acervo hoje é constituído de documentos 
textuais, iconográficos, multimídias e digitais, compondo as seguintes coleções: Afonso Carlos Marques 
dos Santos, Obras Raras, Memória UFRJ, Estudos de Problemas Brasileiros, Reitores UFRJ e Fundos 
Arquivísticos, além de ser depositária das obras produzidas pela Editora da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Disponível em: https://biblioteca.forum.ufrj.br/. Acesso em: 12 abr. 2021. 



                                                              

sobretudo, pelos cerca de 600 estudantes feridos no local, como noticiaram os jornais 

da época. 

 

O então reitor Pedro Calmon e uma comissão de pais tentaram negociar com 
a polícia a saída pacífica dos alunos. Dessa negociação, há uma frase que 
ainda ecoa na memória da comunidade acadêmica, a de que o reitor teria dito 
ao comandante da PM que os policiais não poderiam entrar na Universidade, 
a não ser pelo vestibular. Contudo, não havia como negociar com quem tinha 
a intenção desde o início de reprimir, bastava observar a quantidade de 
soldados que estavam diante do portão da FNM. Sem efeito a negociação, 
os estudantes decidiram permanecer no local e a polícia invadiu a faculdade 
na madrugada. (QUEIROZ, 2021, p.196). 
 

Pedro Calmon manteve-se como Reitor da UB até 1966, quando foi substituído 

pelo professor Raymundo Moniz de Aragão (1966-1969), que ao lado do professor 

Djacir Lima Menezes que também tornou-se Reitor (1969-1973) durante o período da 

ditadura, participaram do Conselho Federal de Cultura (CFC), órgão responsável por 

fomentar as políticas culturais e ideológicas do governo por meio da valorização da 

pátria, promovendo cursos e projetos de civismo atrelados à cultura e à educação; a 

censura às produções culturais que criticavam a ditadura; e a perseguição daqueles 

que eram contrários ao regime autoritário, como destacou Queiroz (2021, p.187). 

Segundo Tatyana Maia (2014, p.52), a participação ativa de intelectuais no 

interior do Ministério da Educação e Cultura expôs uma das faces do regime de 

exceção que se instalou no país com o golpe de 1964, liderada pelos militares, a 

ditadura contou com a colaboração de civis no controle, vigília e denúncia como 

estratégias de manutenção da ditadura.  

Ainda durante a ditadura e como coordenador do Fórum de Ciência e Cultura 

da UFRJ, Pedro Calmon, organizou o “Curso de atualização sobre problemas 

brasileiros” destinado à capacitação de docentes de ensino superior para ministrar a 

disciplina de Estudos de Problemas Brasileiros nas Universidades. Tal curso foi 

organizado em conferências temáticas e editadas pela UFRJ, a partir de 1972, na 

publicação chamada: Cadernos de Estudos Brasileiros. Lembramos que uma das 

ideologias do regime autoritário era a criação e a valorização de disciplinas que 

atrelavam educação ao civismo e para a sua disseminação, a ditadura contou com a 

participação de intelectuais que estavam dentro das Universidades (QUEIROZ, 2021, 

p.187). 

Enfim, por sua trajetória no magistério superior, recebeu o título de Professor 

Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para além de sua atuação como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_Em%C3%A9rito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_Em%C3%A9rito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro


                                                              

professor e reitor, Pedro Calmon também ocupou alguns cargos públicos. Elegeu-se 

em 1935 deputado federal pelo Partido Republicano da Bahia, “ligou o seu nome à 

primeira lei protetora, na Bahia, do patrimônio cultural”. (Academia...), ocupou o cargo 

legislativo até o ano de 1937. Pedro Calmon foi um grande intelectual brasileiro, 

deixando um importante legado para a instituição e para a sociedade. 

 
Obras literárias de Pedro Calmon registradas na Base Minerva: 
 
O Marquez de Abrantes, 1923 
 
Pedras de armas, 1923 
 
Memória sobre a necessidade e utilidade do plantio de novos bosques (co-autoria), 
1925 
 
Armas floridas: a restauração da Bahia em 1625, 1926 
 
A conquista: historia das bandeiras bahianas, 1929 
 
José de Anchieta: o santo do Brasil, 1930 
 
O crime de Antonio Vieira, [1931] 
 
A Federação e o Brasil, [1933]   
 
Gomes Carneiro, o general da república, 1933 
 
Malês: a insurreição das senzalas, [1933] 
 
História da civilização brasileira, 1933 
 
Sermões patrióticos (coautor), 1933 
 
Espirito da sociedade colonial, 1935 
 
O rei do Brasil: vida de D. João VI, 1935 
 
Vida e amores de Castro Alves, 1935 
 
Intervenção federal: o artigo 12 da constituição de 1934, 1936 
 
Curso de direito constitucional brasileiro,1937  
 
História social do Brasil (obra em três volumes), 1937 
 
História de la civilizacion brasileña, 1937 
 
O rei filósofo: vida de D. Pedro II, 1938 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000450718&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000723887&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000197726&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000197726&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000786473&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000731615&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000653819&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000638397&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000279570&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000654593&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000578702&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000757932&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000544472&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000662255&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360878&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000521362&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000353079&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000353107&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000319850&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000727966&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000727966&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000727966&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000647276&local_base=UFR01


                                                              

 
Síntese da história da civilização argentina (coautor), 1938  
 
Figuras de azulejo: perfis e cenas da história do Brasil. 2.ed. 1939 
 
História do Brasil (obra em três volumes), 1939 
 
História da casa da torre: uma dinastia de pioneiros, 1939 
 
Pequena história da civilização brasileira: para escola primária. 4.ed. 1939  
 
Programa de Direito público constitucional, 1939  
 
Francisco Barreto, restaurador de Pernambuco, 1940  
 
A restauração e o império colonial português (coautor), 1940 
 
Praias de São Paulo (coautor), 1941 
 
A Princesa Isabel: "a redentora", 1941 
 
Curso de direito público: teoria geral do estado. 2.ed. 1942 
 
Brasil e América: história d'uma política, 1943 
 
A primeira constituição do Brasil: regimento de Dom João III a Tomé de Souza, 1943 
 
Catarina do Brasil: a índia que descobriu a Europa (coautor), 1945 
 
O estado e o direito n'os Lusíadas, 1945   
 
História da Faculdade Nacional de Direito: 1891-1920,1945 
 
História das Américas (coautor), 1945 
 
Programa de cadeira de teoria geral do estado, 1945 
 
A constituição de 1891 (coautor), 1946 
 
A Bala de ouro, 1947 
 
Curso de direito constitucional brasileiro Constituição de 1946, 1947 
 
História de Castro Alves, 1947  
 
Universidade do Brasil , 1948 
 
Curso de teoria geral do estado. 3.ed. 1949 
 
História da fundação da Bahia, 1949 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000642639&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000548666&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000587795&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000649073&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000611309&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000720938&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000868299&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000871087&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000081833&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000661813&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000869281&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000317520&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000504680&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000661910&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000757208&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000721232&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000555175&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000530523&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000364623&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000205750&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000663292&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000364635&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000553037&local_base=UFR01


                                                              

 
História da literatura bahiana, 1949 
 
O segrêdo das minas de prata, [1950?] 
 
O segredo das Minas de Prata: novos aspectos da conquista da terra (tese), 1950  
 
As minas de prata: romance (prefácio), 1951 
 
Casa da Ciência, 1952 
 
Generoso Ponce, um chefe (prefácio), 1952   
 
História das idéias políticas, 1952 
 
O Palácio da Praia Vermelha: 1852-1952, 1952 
 
Aspectos da formação e evolução do Brasil (coautor), 1953 
 
Joaquim Nabuco: o homem e a ação (interpretação e crítica em torno de sua 
individualidade poliédrica de mistogogo do ideal) (coautor), 1956 
 
Desbravadores (coautor), 1959  
 
Introdução à história do Brasil, 1960 
 
História do Brasil (obra em sete volumes), 1961 
 
Aleijadinho na história da arte do Brasil (artigo), 1965 
 
Frei Luís de Sousa: drama (coautor), 1965 
 
O Rio de Janeiro, da conquista à fundação e expulsão dos franceses (1567-1700) 
(artigo), 1967 
 
Roteiro sentimental: geopoética do Brasil (coautor), 1967 
 
Um conceito de universidade (coautor), 1968 
 
Gramática portuguesa: tratado de eloquência (prefácio), 1972 
 
Historia do Ministério da Justiça (1822-1922), 1972 
 
Castro Alves: o homem e a obra, 1973 
 
Diário da Assemblea Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823, 
1973 
 
Ensino humanístico: os colégios dos jesuítas, as humanidades, as aulas superiores 
(artigo), [1973-1976] 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000745355&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000560375&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000311808&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000552161&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000742154&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000530072&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000364679&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000451488&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000651969&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000651969&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000614852&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000614852&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000663726&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000487939&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000798666&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000867323&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000522043&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000799738&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000799738&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000526927&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000345373&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000339166&local_base=UFR01
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História do Brasil na poesia do povo, 1973 
 
Carrossel da vida: páginas de memórias (coautor), 1974 
 
Castro Alves, 1974 
 
A vida de D. Pedro II: o rei filósofo (edição especial), 1975 
 
Afrânio Peixoto, 1876-1947: exposição comemorativa do centenário do nascimento 
(coautor), 1976 
 
Caxias (coautor), 1976 
 
Falas do trono desde o ano de 1823..., (coautor), 1977 
 
O tricentenário do bispado do Rio de Janeiro (artigo), 1977 
 
As biografias e o espírito nacional (capítulo de livro), 1979 
 
Aspectos do direito de propriedade no capitalismo e no sovietismo, 1981 
 
Franklin Dória, Barão de Loreto, 1981 
 
Miguel Calmon: uma grande vida, 1983 
 
Velho Brasil de hoje (coautor), 1983 
 
Memórias, 1995 
 
Obras sobre Pedro Calmon registradas na Base Minerva: 
 
Pedro Calmon: oitenta anos, 1982 
 
80 anos de Pedro Calmon 1982, 1983 
 
Pedro Calmon: vida e gloria, 1986 
 
Anais do Curso Pedro Calmon, 1999 
 
Lugares de Memória com seu nome  
 
Avenida Pedro Calmon, Bairro Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ –  CEP 
21941-596 
 
Auditório Pedro Calmon, Universidade Federal do Rio de Janieiro, Campus Praia 
Vermelha, Rio de Janeiro – RJ –  CEP  21941-901 
 
Biblioteca Pedro Calmon do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Campus Praia 
Vermelha, Rio de Janeiro – RJ –  CEP  21941-901  
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Colégio Estadual Pedro Calmon, Bairro Armação, Salvador – BA – CEP 41750-000 
 
Escola Estadual Professor Pedro Calmon, Bairro Centro, Cel. Fabriciano – MG – CEP 
35170-001 
 
Praça Professor Pedro Calmon, Bairro Caminho das Árvores, Salvador – BA – CEP 
41820-140 
 
Praça Pedro Calmon, Bairro Pinheiros, São Paulo – SP – CEP 05426-070 
 
Travessa Pedro Calmon, Bairro Compensa, Manaus – AM – CEP 69035-271 
 
Ruas com o nome de Pedro Calmon 
 
Bairro Centro, Eunápolis - BA - CEP 45820-035 
 
Bairro Conquista, Ilhéus – BA - CEP 45650-400 
 
Bairro João XXIII, Juazeiro – BA - CEP 48900-295 
 
Bairro Cajueiro Santo Antônio de Jesus – BA - CEP 44430-718 
 
Bairro Dom Joaquim Belo Horizonte – MG - CEP 31920-130 
 
Bairro Jacarepaguá Rio de Janeiro – RJ - CEP 22783-145 
 
Bairro Centro Santo André – SP - CEP 09040-140 
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